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1 Generelle bemærkninger
1.1

Baggrund

”I Sorø Kommune anerkender vi vigtigheden af at søge langsigtede løsninger på tidens udfordringer. Vi er
en del af den verden, vi lever i, og som kommune er vi med til at skabe de tilbud og løsninger, der former
borgernes fremtid”. Ordene er taget fra Sorø Kommunes forslag til Vision og Planstrategi 2022, men de er
lige så sigende at anvende som første linjer til det tekniske budgetforslag 2019 (2020 – 2022). I Sorø Kommune er vi nødt til at se på langsigtende løsninger, og vi er nødt til at foretage de nødvendige investeringer. Vi er underlagt de statslige rammer for den kommunale budgetlægning og økonomistyring. Vi skal
skabe de bedste løsninger og tilbud til kommunens borgere.
Det tekniske budgetforslag er udarbejdet efter gældende økonomistyringsprincipper og ”Kodeks for det
gode budgetarbejde”. Der er indarbejdet ændringer som følge af Økonomiaftale 2019 mellem regeringen
og KL.
Økonomiaftale 2019 mellem regeringen og KL bygger desværre ikke på en reform af tilskuds- og udligningssystemet. En række af Folketingets partier bad ellers tilbage i 2015 Finansieringsudvalget om at
komme med et oplæg til en reform af refusionssystemet og en justering i udligningssystemet. Finansieringsudvalget afleverede deres rapport den 21. februar 2018, og rapportens fem modeller blev efterfølgende forhandlet i Folketinget. Partierne nåede ikke til enighed om en reform af refusions- og udligningssystemet inden Folketingets sommerferie – hvorved en ændring ikke kunne træder i kraft pr. 1. januar
2019, som oprindeligt ønsket.
Det var Sorø Kommunes forhåbning, at Folketinget havde indgået aftale om en udligningsreform, idet Sorø
Kommune i flere år har været underfinansieret i forhold til den nuværende udligningsordning. I arbejdet
med udligningsreformen forelagde Finansieringsudvalget fem modeller for ændret udligning. Alle 5 modeller er gunstige for kommunen og understøtter, at kommunen er og siden 2012 har været underkompenseret på indtægtssiden. Den manglede udligningsreform er medvirkende til den strukturelle ubalance mellem indtægter og udgifter, der fremgår af Sorø Kommunes tekniske budgetforslag.
Budgetbalancen i det tekniske budgetforslag 2019 (2020 – 2022) viser et samlet kassetræk på 109 mio. kr.
Jf. kodeks for det gode budgetarbejde vil det fremsendte tekniske budgetforslag blive ledsaget af et prioriteringskatalog, som er udarbejdet af administrationen. Prioriteringskataloget medfører, at budgettet vil
kunne bringes i balance. Det præsenteres på budgetmøde imellem Byrådet og Hovedudvalget mandag den
27. august 2018 samtidig med en gennemgang af det tekniske budgetforslag. Herefter indstilles det, at det
tekniske budgetforslag 2019 (2020 – 2022) inklusiv prioriteringskatalog oversendes til høring af Økonomiudvalget i perioden fra den 27. august 2018 til den 17. september 2018.

1.2

Resumé af Økonomiaftalen 2019 mellem Regeringen og KL

Økonomiaftalen 2019 mellem Regeringen og KL sikrer et løft i kommunernes samlede rammer.
Den samlede kommunale serviceramme er i 2019 aftalt til 251,9 mia. kr. inklusiv moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) og inkl. reguleringer som følge at DUT-princippet. Servicerammen er løftet
med 1,7 mia. kr. til borgernær service i forhold til basis af 2018. Det reelle løft i servicerammen er dog
kun 1,2 mia. kr., da kommunerne ifølge MEP skal frigøre de resterende 0,5 mia. kr. til offentlige investeringer, og servicerammen er derfor tilsvarende nedskrevet.
Budgetloven er fortsat gældende, hvilket betyder, at kommunerne samlet skal overholde den aftalte serviceramme i budget og regnskab. Derfor er det som tidligere år aftalt, at 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2019.
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Der er aftalt en anlægsramme for kommunerne på samlet 17,8 mia. kr. Bruttoanlægsniveauet er inkl. udgifter til jordforsyning, men eksklusiv udgifter til forsyningsvirksomhed og kommunale ældreboliger. I
Økonomiaftalen for 2018 indgik en anlægsramme for 2018 på 17,0 mia. kr., der er således tale om et løft
på 0,8 mia. kr. Anlægsrammen er fastsat i løbende priser, hvilket betyder, at godt 0,3 mio. kr. af løftet er
prisregulering. Den reale vækst er derfor knap 0,5 mio. kr.
De kommunale investeringers primære hensyn er, at understøtte den borgernære velfærd.
1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for
drifts- og anlægsudgifter. Der er ikke regnskabssanktion på anlægsrammen, men Regeringen og KL er enige om, at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2019 både i budgettet og i regnskabet ligger indenfor rammerne af aftalen.
Det ekstraordinære finansieringstilskud er aftalt videreført efter samme fordelingsmodel. Af det samlede
tilskud på 3,5 mia. kr. fordeles 2,0 mia. kr. efter kommunernes økonomiske vilkår. Sorø kommune har
modtaget 16,1 mio. kr. til budget 2019.
Der er afsat en lånepulje til projekter med fokus på effektivisering på 250 mio. kr. samt en lånepulje til
strukturinvesteringer på 400 mio. kr. Herudover vil der, som tidligere år, være en pulje til styrkelse af
likviditet på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner. Derudover kan der også ansøge til den ordinære
lånepulje.
Særtilskudspuljen, som kan søges af særligt vanskeligt stillede kommuner, udgør i 2019 300 mio. kr. Sorø
kommune har ansøgt om dette tilskud.
Med Økonomiaftalen 2019 præsenterer Regeringen og KL også en række forslag til initiativer, som der vil
blive arbejdet med i efteråret 2018 samt 2019, herunder især sammenhængsreformen. Det er en fælles
ambition, at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor samt de rigtige betingelser for
den fremtidige velfærd. Regeringen og KL er derfor enige om at videreudvikle samarbejdet på tværs af
den offentlige sektor. For at understøtte dette, har regeringen igangsat arbejdet med Sammenhængsreformen. Sammenhængsreformen består af en række reformspor vedrørende afbureaukratisering, sundhed,
ledelse og kompetenceudvikling, en helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse behov, unge og
digital service.
Økonomiaftalen indeholder en videreførelse af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP), der
første gang blev aftalt mellem regeringen og KL i forbindelse med Økonomiaftalen for 2017. Programmets
formål er, at frigøre midler til borgernær service på tværs af sektorer og myndigheder. I 2019 frigøres
samlet 1 mia. kr. Heraf bliver 0,5 mia. i kommunerne til egen omprioritering, mens 0,5 mia. kr. samles til
prioritering bredt i den offentlige sektor. De overordnede temaer er følgende:
Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring – Potentiale 0,5 mia. kr.
• Kommunale regelforenklingsforslag
• Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats
• Én helhedsorienteret plan og dataunderstøttelse
• Statslige afbureaukratiseringsforslag
• Styrket ankepraksis på socialområdet
Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer – Potentiale 0,3 mia. kr.
• Drift af ejendomsadministration
• It-drift, -indkøb og -strategi
• Vejvedligeholdelse
Bedre indkøb og øget digitalisering – Potentiale 0,2 mia. kr.
• Øget anvendelse af automatisering
• Effektivt indkøb
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•
•

Et digitalt offentligt indkøb
Anvendelse af digital genoptræning og generel udstillingsløsning

Med Økonomiaftalen er det aftalt, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet frigør yderligere 1
mia. i 2020.
For budget 2019 udgør Sorø Kommunes bloktilskudsnøgle 0,5 pct., hvorfor det svarer til den procentdel af
de ovennævnte tal.

1.3

Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP) i Sorø Kommune

Virkningen af MEP blev indarbejdet i budget 2017 for Sorø Kommune med krav om effektiviseringer i 2017
på 2,5 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 samt 7,5 mio. kr. fra 2020 og frem. Organisationen har fundet
effektiviseringer for 2,5 mio. kr. i årene. I det tekniske budgetforslag 2019 (2020 – 2022) er der udarbejdet
forslag til at finde yderligere effektiviseringer.
I Økonomiaftalen 2019 er der nævnt initiativer, hvor der i efteråret 2018 samt 2019 vil komme konkrete
udspil fra Regeringen og KL, herunder blandt andet regelforenklinger. Administrationen vil følge dette
arbejde tæt.

1.4

”Kodeks for det gode budgetarbejde” til budget 2019 (2020 –
2022)

Den 28. februar 2018 godkendte Byrådet kodeks for det gode budgetarbejde som den overordnede ramme
for budget 2019.
”Det er en væsentlig opgave for Sorø Byråd at forholde sig til kommunens økonomiske situation. Derfor
vil Sorø Byråd i forberedelsen af budget 2019 (2020 – 2022) arbejde for
I.

at skabe et økonomisk råderum og sikre bedst muligt økonomisk udgangspunkt for kommende Byråd med baggrund i nedenstående økonomiske målsætninger:
i.
Vi vil have et strukturelt overskud, som dækker afdrag på lån og herudover giver plads til
investeringer (inkl. det gældende anlægsprogram) på 160 mio. kr. i budgetperioden,
ii.
Vi vil have en gennemsnitlig kassebeholdning/likviditet på 75 mio. kr. ved udgangen af
hvert år i budgetperioden 1,
iii.
Ved den årlige budgetvedtagelse kan der aftales afvigelser hertil

II.

at de økonomiske mål kan opnås og hvis ikke, da bede administrationen udarbejde et katalog over
prioriteringsmuligheder, der ved beslutning kan sikre de økonomiske målsætninger,
at prioritere en del af råderummet til indtægtsfremmende og udgiftsminimerende investeringer,
at mødekomme målet om at nedbringe den samlede gæld, dog således at der fortsat kan optages
lån til strategiske investeringer og lån jf. lånebekendtgørelsen,
at sikre et realistisk budget, så råderummet ikke anvendes til merudgifter, der burde være taget
højde for ved begyndelsen af budgetprocessen. Administrationen udarbejder et teknisk budgetforslag, hvor der er indregnet demografisk betingede ændringer, ny lovgivning, og hvor der er
sammenhæng mellem økonomi, mængde og pris, samt overholder de i økonomiaftalen fastsatte
rammer for service og anlæg, så den politiske drøftelse alene drejer sig om serviceniveau og
struktur og ikke om behovstilpasning,
at servicestandarder og økonomi hænger sammen, således at budgetter og politikker har troværdighed blandt borgere og ansatte,

III.
IV.
V.

VI.

1

Med budgetaftalen 2018 (2019 – 2021) blev der aftalt en gennemsnitlig kassebeholdning/likviditet på 99 mio. kr. i 2018, 75
mio.kr. i 2019, 65 mio. kr. i 2020, samt 80 mio. kr. i 2021.
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VII.

at alle partier bidrager konstruktivt i budgetprocessen med henblik på at opnå enighed om et
fælles budget. Et budgetforlig kommunikeres ud i fællesskab, bl.a. i form af en fælles pressemeddelelse og pressemøde.”

1.5

Resultatopgørelse og Likviditet

I nedenstående tabel ses den gennemsnitlige likviditet i det tekniske budgetforslag.
Tabel 1: Gennemsnitlig likviditet pr. 30-06-2018
1.000 kr.
Gennemsnitlig likviditet
(Positiv) efter KK-regel

2019

2020

39.840

2021

1.079

2022

-27.493

-40.394

Det ses af tabellen, at resultatet af det tekniske budgetforslag medfører, at likviditeten er kritisk lav i
2020 og negativ i 2021 og 2022.
Resultatopgørelsen for det tekniske budgetforslag 2019 (2020 – 2022) ses i tabel 2.
Tabel 2: Resultatopgørelse
2019

Mio. kr.

2020

2021

2022

A. Skattefinansieret område
Indtægter i alt

-1.877,2

-1.906,4

-1.952,8

-1.993,3

1.819,8

1.851,3

1.889,1

1.932,2

-57,4

-55,1

-63,7

-61,1

11,3

10,5

9,7

8,8

-46,13

-44,53

-54,00

-52,33

49,7

39,1

31,9

15,3

3,5

-5,5

-22,1

-37,1

-0,0

-0,0

-0,0

-0,0

Resultat i alt (A+B)

3,5

-5,5

-22,1

-37,1

Lånoptagelse m.v.

-2,5

-2,5

-2,5

-

Afdrag på lån

43,3

44,1

44,9

45,4

Finansiering i alt (C)

40,8

41,6

42,4

45,4

Budgetbalancen (A+B+C) 1)
44,3
Note: 1) (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

36,1

20,3

8,3

Driftsudgifter i alt
Driftsresultat
Renter og kursregulering
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Anlæg netto i alt
Resultat af skattefinansieret område (A)
Resultat af takstfinansieret område Forsyning (B)

Det ses af tabellen, at der i det tekniske budgetforslag er et kassetræk i budgetåret samt de tre overslagsår. Samlet set er der et kassetræk i budgetperioden på 109 mio. kr.
Jf. ”Kodeks for det gode budgetarbejde” har administrationen derfor udarbejdet et prioriteringskatalog,
som indeholder forslag til ændringer, der kan være medvirkende til at skabe et budget i balance. Prioriteringskataloget vil være et tillæg til det tekniske budgetforslag, der indstilles til høring, og præsenteres
som en del hertil på budgetmøde med Byrådet og Hovedudvalget for Sorø Kommune mandag d. 27. august
2018.
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Tabel 3 Råderum:
1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Gennemsnitlig likviditet jf. kodeks 2019

75.000

65.000

80.000

75.000

Gennemsnitlig likviditet efter KK-regel

39.840

1.079

-27.493

-40.394

Manglende råderum jf. likviditetsmål i kodeks

35.160

63.921

107.493

115.394

Likviditet inkl. hele prioriteringskataloget

56.793

54.314

66.243

95.680

Som det ses af tabel 3, mangler der 115,3 mio. kr. i råderum for at sikre en gennemsnitlig likviditet på 75
mio. kr. som besluttet i kodeks. Hvis der ønskes et råderum til politiske prioriteringer, som besluttet i
kodeks, skal dette tillægges. Det kan yderligere ses af tabel 3, at hvis hele prioriteringskataloget som
forelagt gennemføres, så opnås en likviditet bedre en kodeks i år 2022. Yderligere kan likviditeten forbedres ved udskydelse af besluttede anlægsinvesteringer.
Kommunens vejledende tekniske serviceramme udmeldt af KL er 1,276 mia. kr. for budget 2019, eksklusiv
det gennerelle løft i service på 1,2 mia. kr. som givet i Økonomiaftalen 2019. Det tekniske budgetforslag
2019 (2020 – 2022) er forelagt med serviceudgifter for 1,280 mia. kr.

1.6

Befolkningsprognose 2018 – 2025

Udviklingen i kommunens udgifter er påvirket af, hvorledes antallet af borgere og borgernes alderssammensætning udvikler sig. Som understøttelse af vurderingen af, hvor ressourcerne skal allokeres hen, foretages der hvert år en analyse af befolkningsudviklingen, som er medvirkende til at skabe grundlaget for
den kommende budgetlægning. Sorø Kommune har i februar 2018 fået udarbejdet en befolkningsprognose
for perioden 2018 – 2025, der er forelagt og godkendt af Økonomiudvalget den 21.3.2018.
Formålet er, at skabe en befolkningsprognose, der overordnet set tegner den demografiske udvikling i Sorø
Kommune, og samtidig danner grundlag for 1; en revurdering af de afsatte demografipuljer, 2; beregning
af indkomstgrundlaget, samt 3; et alment styringsværktøj.
Hovedkonklusionerne fra befolkningsprognosen er følgende:
 Den samlede befolkning ventes at stige med 1.078 borgere frem til 2025, svarende til en stigning
på 3,6 pct.
 Inden for de enkelte aldersgrupper vil udviklingen frem til 2025 variere meget, lige fra en stigning
på 33,4 pct. for de 80+ årige til et fald på 9,7 pct. for de 6-15 årige. Ligeledes vil det variere meget distrikt for distrikt (skoledistrikter)
 Ser man på de erhvervsaktive (17 til og med 66 år), så forventes der en stigning på 3,1 pct. fra
18.379 personer i 2018 til 18.944 personer i 2025.
 Forsørgerbyrden er for årene 2018-2025 beregnet til at ligge stabilt på 0,62 igennem hele perioden, hvilket er definitionen på, hvor meget en beskæftiget bidrager med rent skattemæssigt til
en borger der står udenfor arbejdsmarkedet, altså 1 beskæftiget ”forsørger” 0,62 ikke beskæftiget.
 Udstykning af nye boliger i en 8 års periode er sat til 723 nye boliger, hvilket er en stigning på
34,1 pct. i forhold til det, der var indlagt i befolkningsprognosen fra sidste år dækkende perioden
2017-2024.
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Udviklingen i aldersgrupper i årene 2018-2025

Alder

Relativ aldersfordeling pct.
Ændring Ændring i
2018procent
2018
2025
2025

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0-5

1.679

1.697

1.754

1.776

1.829

1.814

1.808

1.814

135

8,0

5,7

5,9

6-15

3.781

3.766

3.680

3.620

3.510

3.483

3.451

3.414

-367

-9,7

12,7

11,1

16-24

2.812

2.763

2.755

2.748

2.730

2.706

2.678

2.675

-137

-4,9

9,5

8,7

25-44

6.251

6.296

6.402

6.434

6.478

6.554

6.604

6.602

351

5,6

21,1

21,5

45-64

8.991

9.083

9.158

9.222

9.268

9.246

9.227

9.204

213

2,4

30,3

29,9

65-79

4.758

4.799

4.905

4.987

5.040

5.069

5.133

5.174

416

8,7

16,0

16,8

80+

1.397

1.446

1.497

1.568

1.624

1.709

1.772

1.864

467

33,4

4,7

6,1

I alt

29.669

29.850

30.151

30.355

30.479

30.581

30.673

30.747

1.078

3,6

100,0

100,0

Tabellen viser følgende ændringer i de enkelte aldersgrupper:
0-5 årige
Antallet af 0-5 årige vil være stigende frem til og med 2022 med 150 personer, men vil så i 2023 og 2024
falde en smule, men for derefter at stige igen i 2025. For hele perioden 2018-2025 vil der være en stigning
på 135 personer, svarende til en samlet stigning på 8,0 pct.
6-15 årige
Der forventes et kraftigt fald i antallet af 6-15 årige på 367 personer over hele prognoseperioden, hvor
antallet falder fra 3.781 personer i 2018 til 3.414 personer i 2025, svarende til et fald på 9,7 pct.
16-24 årige
Antallet af 16-24 årige er faldende igennem hele prognoseperioden. Antallet falder med 137 personer, i
perioden fra 2.812 personer i 2018 til 2.675 personer i 2025, svarende til et fald på 4,9 pct.
25-44 årige
Antallet af 25-44 årige forventes at stige med 351 personer gennem hele prognoseperioden. Antallet stiger
fra 6.251 personer i 2018 til 6.602 personer i 2025, svarende til en stigning på 5,6 pct.
45-64 årige
Antallet af 45-64 årige forventes at være stigende frem til og med 2023, men vil derefter falde en smule.
For hele prognoseperioden forventes der en tilgang på 213 personer, svarende til 2,4 pct. (fra 8.991 personer i 2018 til 9.204 personer i 2025).
65-79 årige
Antallet af 65-79 årige vil være kraftigt stigende i hele prognoseperioden, hvor det forventes at der i 2025
vil være 5.174 personer. Dette er en stigning på 416 personer i forhold til 2018, hvor antallet var 4.758
personer, svarende til en stigning på 8,7 pct.
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80+ årige
Antallet af 80+ årige vil være kraftigt stigende i hele prognoseperioden, hvor det forventes, at der i 2025
vil være 1.864 personer. Det er en stigning på 467 personer i forhold til 2018, hvor antallet er 1.397 personer, svarende til en stigning på 33,4 pct.

1.7

Demografitilpasning i budgettet

Afledt af befolkningsprognosen er demografitilpasninger jf. ”Kodeks for det gode budgetarbejde” indarbejdet som tekniske korrektioner i det vedtagne budget.
Tilbage i 2017 blev der foretaget et kvalitetsgennemsyn af den eksisterende demografistrategi, der bevirkede, at der blev udarbejdet en revideret strategi samt at enkelte modeller også blev revideret. For budgetlægningen 2019 er disse fortsat gældende.

Demografistrategien omhandler følgende områder:
• Undervisningsområdet
• Pasningsområdet
• Sundhedsplejen
• Ældreområdet
• Sundhedsområdet
• Hjælpemiddelområdet
Samlet set korrigeres budgetterne med 40,6 mio. kr. i 2019 – 2022.
For områderne Ældre samt Hjælpemidler er det værd at bemærke, at de økonomiske konsekvenser, der er
beregnet for samtlige fire år, ikke er indlagt krone for krone, men at niveauet for overslagsårene (20202022) er identisk med de beregnede økonomiske konsekvenser som i 2019. Det vil sige, at der ikke er indarbejdet økonomi i de tre overslagsår. Dette med begrundelse i de indsatser, som området arbejder med
samt i sund aldring.
Ligeledes skal det bemærkes at demografistrategien kun tager udgangspunkt i de driftsmæssige konsekvenser. De anlægsmæssige (fysiske) ændringer behandles i forbindelse med den løbende budgetproces.
For at få ”tildelt” midler fra demografipuljerne i årets løb, kræver det en indstilling fra områdets fagudvalg med endelig forelæggelse og godkendelse i Byrådet.

1.8

Pris- og lønudviklingen

Udviklingen i priser og lønninger er en anden væsentlig faktor i budgetlægningen. Kommunernes Landsforening (KL) skønner hvert år, hvorledes denne udvikling vil blive.
Der tages udgangspunkt i KL’s pris- og lønskøn jf. skrivelsen Generelle forudsætninger for budgetlægningen dateret den 29. juni 2018 ved udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2019 (2020-2022).
I nedenstående tabel ses KL’s skøn for udviklingen i priser og lønninger, som er indarbejdet i budgettet.
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Tabel 4: Den kommunale pris- og lønudvikling
Pct. Ændring
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Løn (hovedart 1 og 5.1)

1,25

1,96

3,23

2,70

2,70

Brændsel (art 2.3)

3,82

1,58

0,95

0,95

0,95

0,16

0,77

0,95

0,95

0,95

1,92

1,89

1,89

1,89

1,89

Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)
Tilskud til kollektiv trafik
(konto 2.32.31 grp. 001)

1,69

2,33

2,33

2,33

2,33

3,09

2,36

2,36

2,36

2,36

Priser i alt

1,61

2,01

2,01

2,01

2,01

Løn og priser i alt, nye skøn

1,4

2,0

2,8

2,5

2,5

Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2,
2.6, 2.7 og 2.9)
Entreprenør- og håndværkerydelser (art
4.5)

Kilde: KL’s Generelle forudsætninger for budgetlægningen dateret den 29. juni 2018.

2 Koblingen mellem Vision 2022 og budgettet
Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022) for Sorø Kommune forventes vedtaget i Byrådet den 21. november 2018. Arbejdet med implementering af Vision 2022 er indarbejdet i kommunens styringsparadigme, og
den løbende forankring fortsættes – herunder ved:
• At der er besluttet en tidlig vedtagelse af strategien, således at Vision 2022 i lighed med den foregående Vision og Planstrategi (VIPS18) vedtages i det 1. år af valgperioden (hvor planloven tilskriver, at det først skal ske ved udgangen af 2. år), med henblik på at sikre, at Byrådet har længst
mulig tid til at implementere strategien.
• At borgmester og kommunaldirektør har taget solidt ejerskab til strategien og italesætter den løbende som det fælles mål og den fælles retning.
Der er i det tekniske budgetforslag forelagt budgetønsker. Nogle af disse budgetønsker har direkte kobling
til Byrådets tidligere Vision og Planstrategi 2018 eller Vision 2022 og FN´s verdensmål. Dette er angivet på
skemaerne i det tekniske budgetforslag.

3 Finansiering
3.1

Skatter og tilskud

De kommunale indtægter består primært af skatter, statstilskud og mellemkommunal udligning af udskrivningsgrundlag. Grundlaget for budgetteringen af disse indtægter er de skattepligtige indkomster, kommunens borgere har og forventes at få i fremtiden. Staten giver hvert år kommunerne mulighed for at få indtægter på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Ved at vælge statsgarantien er kommunen
sikker på sine indtægter i budgetåret. Når der 3 år senere sker en endelig opgørelse af indkomstudviklingen, vil der ikke blive foretaget reguleringer. Det er til budgetforslaget 2019 indtil videre valgt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som oplyst af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I tabel 4 er vist virkningen
af en fremskrivning med de af KL’s anbefalede skøn for væksten.
For Sorø kommune udgør det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019 i alt 4,954 mia. kr. Ved beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tages udgangspunkt i årsopgørelserne for 2016 korrigeret for ændret lovgivning tillagt 11,1 pct.
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Tabel 5: Virkning af fremskrivning med KL’s skøn for væksten
1.000 kr.
Udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat ifølge budget
2019-2022 – med den anførte demografi
Statsgaranti vedrørende 2019

2019

2020

2021

2022

4.954.269

5.034.243

5.190.522

5.347.542
3,1

4.954.269

Vækstskøn juli 2018

2,5

2,2

3,1

Vækstskøn september 2018

x,x

x,x

x,x

x,x

26,4

26,4

26,4

26,4

Provenu (statsgaranti)

1.307.927

1.329.040

1.370.298

1.411.751

Grundværdier

4.590.836

4.781.226

5.042.273

5.318.295

25,74

25,74

25,74

25,74

Provenu af selskabsskat

15.538

17.092

16.391

15.735

Indbyggertal (folketal – befolkningsprognose) – primo året

29.850

30.151

30.355

30.479

162

162

162

162

29.584

29.989

30.193

30.317

Skatteprocent

Grundskyldspromille

Heraf et forudsat betalingskommune kommunefolketal
Indbyggertal (betalingskommune - statsgaranti)
Forskel op til befolkningsprognose

104

Indbyggertal (folketal – faktisk pr. 08-06-2018)

29.722

Indbyggertal (folketal – faktisk pr. 08-08-2018)

29.795

Forskel op til befolkningsprognose til mulig ankomst i resten af 2018
Indbyggertal (folketal – faktisk pr. 08-09-2018)

55
?

Note: Vækstskøn samt indbyggertal for september 2018 foreligger ikke endnu.

Beregningen af udviklingen på skatterne er fortsat vanskelig. Der forventes dog tiltagende vækst i de
kommende år, men det er usikkert hvornår eller hvor hurtigt, det vil lokalt i Sorø.
Da der er valgt statsgaranti for årene 2016, 2017, 2018 vil der ikke komme efterreguleringer fra disse år i
henholdsvis 2019, 2020, 2021.
Befolkningsgrundlaget for skatter og tilskud tager udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets statsgarantitilbud med et betalingskommunefolketal på 29.584. Sidstnævnte er i overslagsårene fremskrevet
med befolkningsændringen jf. befolkningsprognosen.
Øvrige skatter
Udviklingen i ejendomsskatten/grundskyld afhænger stort set kun af nybyggeri, idet der i 2002 er indført
skattestop og dermed loft over skattestigningen. Der er foretaget fremskrivning af grundskatterne svarende til KL’s anbefalinger.
Dækningsafgifterne på grundværdier og forskelsværdier af offentlige ejendomme er fastholdt på et uændret niveau fra 2019 til 2022. Vedrørende erhvervs- og forretningsejendommene er det tidligere besluttet,
at afgiften ikke opkræves fra 2015 og frem.
Selskabsskatten er fastsat til 15,538 mio. kr. i 2019 som udmeldt i tabel fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dette udgangspunkt er fremskrevet med de udmeldte vækstskøn fra Kommunernes Landsforening i
2020 til 2022.

3.2

Lån og gæld (finansiel strategi, leasing m.v.).

Byrådet har vedtaget en finansiel strategi og status pr. november 2011 inkl. de bagvedliggende overvejelser og vurderinger som rammer for den løbende håndtering af kommunens portefølje vedrørende såvel
aktiver som passiver.
Sorø Kommunes låneramme beregnes som udgifterne afholdt inden for lånebekendtgørelsens bestemmelser (primært brugerfinansieret anlæg og energibesparende foranstaltninger) og dispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

3.3

Mellemværende med forsyningsvirksomhederne

I Sorø Kommune omfatter forsyningsvirksomhederne renovation.
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Indtægter og udgifter herfra går over kommunens kasse dog i samarbejde med AffaldPlus fra 1. januar
2016. Kommunen skal løbende registrere, hvorvidt forsyningsvirksomheden har penge til gode eller skylder
kommunen penge. Mellemværendet forrentes på markedslignende vilkår.

3.4

Likviditetsudviklingen

Kommunens kassebeholdning er fortsat et vigtigt element i den finansielle styring. Kommunen skal til stadighed kunne opfylde Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel. Denne regel betyder, at den
gennemsnitlige saldo på kommunens kassekredit over de seneste 12 måneder skal være positiv.
Hvis forsyningsvirksomheden har et tilgodehavende hos kommunen, vil dette tilgodehavende være en del
af kassebeholdningen, ligesom de decentrale institutioners overførsler mellem årene også er en del af
kassebeholdningen. Tilsvarende gælder mellemværende med Folkekirken.
Den gennemsnitlige likviditet pr. 30.06.18 ses af tabel 2.

3.5

Anlæg

Den samlede anlægsplan for budget 2019 – 2022 indeholder anlægsinvesteringer for 136 mio. kr. (netto).

4 Økonomistyring
Sorø Kommunes model for økonomistyring tager udgangspunkt i en decentralisering af ansvar og kompetence med den godkendte styringsmodel som ramme for opgaveudførelsen. Konceptet for udviklingsaftaler
er godkendt af Byrådet i 2012 og i 2015 godkendte Økonomiudvalget den politiske styringsdialog.
Sorø kommunes økonomistyring indeholder følgende hovedprincipper.

4.1

Bevillinger og bevillingsniveau

Det er Byrådets ansvar, at der bliver udarbejdet et retvisende årsbudget, samt at der aflægges regnskab
for, hvordan budgettet er brugt. I praksis sker det som et samspil mellem kommunens politiske og administrative ledelse.
Bevillingsmyndigheden ligger hos Byrådet. Byrådet har besluttet, at serviceniveauet skal tilpasses den
afsatte budgetramme og ikke omvendt.
Følgende bevillingsniveau er besluttet:
• Bevillingsniveau pr. fagudvalg, netto, drift.
• Bevillingsniveau pr. fagudvalg, brutto, anlæg.
Til politikområdet ”Renter og Finansiering” gives bruttobevillinger pr. opgaveområde.
De fastsatte mål, serviceniveau og indsatsområder må ikke ændres i forhold til det, Byrådet har fastlagt i
budgettet. Hvis der i løbet af et budgetår er behov for at afholde udgifter og modtage indtægter, som
ikke er i det oprindelige budget, må opgaverne ikke sættes i værk, før den nødvendige bevilling er givet.
Er det alligevel nødvendigt i forhold til lovgivningen, skal bevillingen sikres snarest muligt.
Budgettet er derudover delt op i en række politikområder af hensyn til styringen. Fagudvalgene kan flytte
driftsbudget mellem de enkelte politikområder.

4.2

Principper for budgetlægningen

Det enkelte års budgetprocedure
Centerchefen for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en plan for det kommende års budgetprocedure. Det tekniske budgetforslag udarbejdes i samarbejde mellem organisationen
og Stabscenter Økonomi og Personale.
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Budgetlægningen
Budgetlægningen for det kommende år (budgetåret) tager udgangspunkt i det korrigerede budget. Det
korrigerede budget er det vedtagne budget inkl. tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.
Udvalgenes budgetrammer tager efterfølgende udgangspunkt i budgetåret og overslagsårene således:


Det korrigerede budget i budgetåret og overslagsårene prisfremskrives på baggrund af Kommunernes
Landforenings skøn for pris- og lønfremskrivning for at sikre, at budgettet er retvisende i forhold til
pris- og lønniveauet for budgetåret. Grundlaget for pris- og lønfremskrivningen er indeværende års niveau.



Administrationens vurdering af tekniske ændringer, jf. ”Kodeks for det gode budgetarbejde”.

I budgetprocessen fra dannelsen af det tekniske budgetforslag til den endelige vedtagelse indarbejder
Stabscenter Økonomi og Personale de politiske beslutninger med bevillingsmæssigt indhold, der vedtages i
perioden. Der kan yderligere foretages budgetomplaceringer indenfor de gældende regler for budgetomplaceringer.
Definition af tekniske ændringer
Den administrative gennemgang af overslagsårene kan give anledning til tekniske ændringer. Som udgangspunkt foretages der tekniske ændringer med baggrund i:
•
•
•

•

Indeværende års økonomiske redegørelser og halvårsregnskab samt eventuelle tillægsbevillinger.
Skatter og tilskud.
Lov- og cirkulæreprogrammet jf. Økonomiaftalen.
o Hovedreglen er, at Lov- og cirkulæreprogrammets virkninger vurderes og indarbejdes for
budgetbeløb over 100.000 kr.
Gennemgang af budgettet både på drift og anlæg med henblik på sammenhæng mellem mængde,
aktivitet og økonomi, herunder også demografiske ændringer, for at sikre et realistisk basisbudget, jf. ”Kodeks for det gode budgetarbejde”.

Demografi
Udviklingen i kommunens udgifter er påvirket af, hvordan indbyggertallet og befolkningens alderssammensætning udvikler sig. For at kunne vurdere, hvor ressourcerne skal allokeres hen, foretages der hvert år en
analyse af demografiudviklingen i kommunen som indgår i grundlaget for budgetlægningen. Det kan ses af
afsnit 1.7 i Sorø Kommunes budget, hvilke områder er omfattet af demografi. Som grundlag for demografiberegningerne er der for hvert område udarbejdet en tildelingsmodel baseret på aktiviteter med udgangspunkt i det besluttede serviceniveau.
Tildeling af midler sker ved forelæggelse af en sag for Økonomiudvalget og Byrådet, enten som en enkeltsag eller som en del af den økonomiske redegørelse.
Budgetønsker
Det har været muligt at fremsætte budgetønsker til politisk behandling jf. den godkendte tidsplan for
budgetåret. Det kan fremgå af budgetønskerne, om de har direkte relation til kommunens overordnede
strategi. Budgetønskerne er en del af det tekniske budgetforslag.
Offentlig høring og drøftelse i MED-organisationen
Budgetprocedure og det tekniske budgetforslag drøftes i MED-organisationen, og der gennemføres en offentlig høringsrunde august/september i forhold til borgerinddragelse.
Budgetansvar
Én organisation
Sorø Kommune er én organisation – og alle har dermed et fælles ansvar for overholdelse af rammerne som
en samlet organisation.
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De budgetansvarlige har et fælles ansvar for at forholde sig til og løse samtlige økonomiske udfordringer
for hele kommunen, herunder også de rammebesparelser og gevinstrealiseringer, der evt. indgår i budgettet.
Decentralisering af budgetansvaret
Den enkelte institution/fagcenter/stabscenter får budget til udmøntning af mål og opgaver, hvilket skal
dække udgifterne i indeværende år til drift og anlæg. Den budgetansvarlige leder har ansvar for at overholde egen samlede ramme indenfor politikområdet.
Den budgetansvarlige leder har ansvar for at føre tilsyn med de økonomiske dispositioner indenfor eget
budgetområde samt kontrollere dokumentationen for dispositionerne. Den budgetansvarlige leder har
endvidere ansvar for at udføre ledelsestilsyn med dokumentation og kvalitet i forhold til de borgerrettede
ydelser. Herunder skal den budgetansvarlige leder også sikre, at anskaffelser over 100.000 kr. eksklusiv
moms registreres korrekt på den autoriserede art 2.7.
I forbindelse med anlægsprojekter, er det fagområdet, der har budgetansvaret og bestiller anlægsprojektet, mens det er Teknik, Miljø og Drift der udfører af opgaven.
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Økonomiudvalget
ØU 120 Administration
Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af Sorø Kommunes økonomi, personale og administration og binder derved kommunens samlede virksomhed sammen.
Økonomiudvalgets ansvarsområder omfatter både drift, anlæg og finansiering. Oplysninger omkring finansiering og anlæg under Økonomiudvalget beskrives ikke i denne bemærkning, men fremgår i bemærkninger om henholdsvis anlæg og finansiering.
Økonomiudvalgets budgetområde omfatter bl.a.:
• Kommunens administration (primært på Rådhuset)
o Sagsbehandling i relation til borgerne
o Myndigheds og lovpligtige opgaver, herunder
o Understøtter Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner
o Bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af Sorø Kommune
• Tværgående puljer, herunder barselspulje, tjenestemandspulje, kapacitetstilpasningspuljer mm.
• Økonomisk støtte til partier - jf. lov nr. 383 af 14. juni 1995, om økonomisk støtte til politiske partier m.v.
• Tværgående udgifter – kontingenter Kommunernes Landsforening, revision mm.
• Byrådet – herunder vederlag, honorarer, kursusaktivitet mm.
• Kommissioner, råd og nævn – herunder honorar og mødeudgifter for bevillingsnævnet, Fredningsnævnet, Husleje- og beboerklagenævn og Hegnssynet.
• Valg – herunder folketingsvalg, EU valg, kommunevalg og valg til ældrerådet.
• Kommunens fælles IT-udgifter
• Forsikringspulje – herunder kommunens tværgående forsikringer
ØU 140 Borgerservice
Politikområdet dækker over udgifter til personlige tillæg til folke- og førtidspensionister, regres for udgifter til sygedagpenge, udgifter vedrørende særlige kontante ydelser, boligstøtte samt udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse jf. sundhedsloven. Herudover er udgifter til tinglysningsafgift ved lån
til betaling af ejendomsskatter.
Boligstøtte administreres og udbetales af Udbetaling Danmark, hvor Sorø Kommune er medfinansierende
på ordningerne. Medfinansierende vil sige, at Sorø Kommune betaler ca. 30 pct. af udgifterne til boligstøtte, mens staten betaler de andre 70 pct. Området har en vis sammenhæng til borgernes forsørgelsesydelser, da lav indkomst udløser ret til boligstøtte. En række af arbejdsmarkedsreformerne medfører lavere
forsørgelsesydelser og derfor følges området for boligstøtte tæt, da lavere forsørgelsesydelser kan udløse
højere udgifter til boligstøtte.
Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser omfatter hjælp til udgifter til sygebehandling mv., enkeltudgifter og flytning samt til skud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede.
Folke- og førtidspensionister kan få personlige tillæg og helbredstillæg og det kan eksempelvis være tilskud til briller, medicin, tandlæge fodbehandling, høreapparater mm.
ØU 130 Boligudvikling
Økonomiudvalget har ansvaret for området for driftssikring af boligbyggeri, herunder kommunens andel af
udgifter til afdragsbidrag og ydelsesstøtte til støttet boligbyggeri opført af almene bolig organisationer og
byfornyelse.
BE 200 Beredskabskommissionen
Området omfatter desuden kommunens udgifter til redningsberedskab, som varetages af Vestsjællands
Brandvæsen, hvortil kommunen betaler et bidrag. Beredskabsfællesskabet består af Odsherred, Holbæk,
Lejre, Sorø og Kalundborg Kommuner.
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Budget for Økonomiudvalget:
Regnskabsår 2018
1.000

Oprindeligt
budget

2019

2020

2021

2022

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Økonomiudvalget

233.172

228.373

219.036

214.500

214.364

Administration

202.204

197.017

187.829

183.468

183.115

Boligudvikling

661

671

671

671

671

Borgerservice

30.308

30.685

30.537

30.362

30.579

6.547

6.653

6.653

6.653

6.653

Beredskabskommissionen

Note: 2018 er i 2018 – priser og 2019 - 2022 er i 2019 – priser
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Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2019 (2020-2022)
Økonomiudvalget
Nr.

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Tekniske ændringer drift
120 – Administration
1

Sagsbehandling - flygtninge

498.000

2

Kvalificering af plejefamilier

328.988

328.988

328.988

328.988

3

149.550

166.059

-318.711

-318.711

4

Tjenestemandspensioner
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

197.450

617.400

155.500

-81.400

5

Opstart og drift af weblager (byggesager)

254.230

23.300

41.625

96.600

6

Monopolbrud - KY og KSD

833.800

833.800

Lukning af Katrinelystgården - nulstilling af lønninger

635.000

635.000

635.000

635.000

Ny SKI-aftale om anvendelse af KMD Nexus

187.102

310.500

331.356

165.678

-1.639.800

-1.838.500

-1.836.800

-2.238.000

-22.809.400

-5.171.100

83.900

-40.326.300

7

Der henvises til skema vedr.
Lukning af Katrinelystgården

160 - Renter og finansiering
8

Renter og afdrag til løbende pris

9

Skatter, tilskud og udligning til løbende pris
Tekniske ændringer drift i alt

-21.365.080 -4.094.553

-579.142 -41.738.145
Der henvises til skema
vedrørende Byggemodning
Klokkergården under Teknik, Miljø og Drift.

-800.000
Byggemodning Klokkergården flytning af budget fra ØKU til TMU
Tekniske ændringer anlæg

-800.000

0

0

0

Tekniske ændringer anlæg i alt

-800.000

0

0

0

Tekniske ændringer i alt

-22.165.080 -4.094.553
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-579.142 -41.738.145

Nr.

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Budgetønsker drift
10 Fundraising - understøttelse af initiativer Vision og Planstrategi 2022
11

0

Styrkelse af kontrolindsatsen

0

0

0
Investering medfører Samlet provenu på 1 mio. kr.
under AMEU

250.000

12 Udmøntning af spildevandsplanen i det åbne land
13 Opgaver på miljøområdet

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

550.000

14 Revision af vandløbsregulativer
15 Stigevogn til beredskabet

550.000

550.000

550.000

550.000

370.000

370.000

370.000

370.000

-752.000

-704.600

-657.800

-611.700

1.518.000

1.315.400

1.362.200

1.408.300

0

0

0

0

16 Mulig finansiering renovering af gadebelysning - energirenovering via lån
Budgetønsker drift i alt
Budgetønsker anlæg
Budgetønsker anlæg i alt

-20.647.080 -2.779.153

Økonomiudvalget i alt
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783.058 -40.329.845

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
1

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Sagsbehandling - Flygtninge

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

120 Administration

FREMSAT AF:

064558
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Sorø kommune har valgt – som en del af den kvote, vi er forpligtet til at modtage – at tage en større gruppe af
uledsagede unge. Ved således at modtage en større gruppe af unge, er det muligt at sætte ind med en mere
specialiseret indsats, dels i form af den administrative sagsbehandling og dels i form af de forskellige indsatser,
som botilbud og undervisnings og behandlingstilbud. De fleste af disse unge er 15 – 17 år når vi modtager dem,
nogle enkelte er under 15 år. De tilbydes et kombineret bo, undervisnings og behandlingstilbud, som samlet
giver dem mulighed for at blive integreret i det danske samfund. Et sådant forløb tager flere år, og flere af de
unge har således behov for efterværn, når de fylder 18 år. Efterværn vil oftest være et tilbud om en støttekontaktperson og/eller et behandlingstilbud som supplement til det forløb de er i gang med, som kan være
uddannelse eller arbejde.
Den resterende del af kvoten, som Sorø kommune modtager, er enten familier med børn eller unge mænd, der
efterfølgende får familiesammenføring med deres kone og børn. Disse familier har i gennemsnit 3-4 børn, enkelte familier har 7 og 8 børn. Ikke alle disse familier, men en del af dem har særlige udfordringer og dermed
behov for særlig støtte i form af rådgivning og vejledning eller foranstaltninger som familievejledning, støttekontaktperson, aflastning m.m. Det samme er gældende for disse familier – at de har behov for hjælp og støtte
i integrationsperioden og for enkelte også udover integrationsperioden.
Det betyder således, at selv om tallet af uledsagede unge og familiesammenførte, er faldende, så er der fortsat behov for foranstaltninger og dermed administrativ sagsbehandling i flere år efter at de er kommet til Sorø,
og for enkelte af de uledsagede unge, også efter at de er fyldt 18 år.
Status 1.4.2018
I Familierådgivningen bliver der i Budget 2017 indlagt to stillinger til administrativ sagsbehandling i forbindelse
med modtagelse af flygtninge. Det blev samtidig besluttet at afvige normal praksis med at fremskrive udgiften
for hele budgetperioden, men i stedet at undersøge behovet for hvert år. Udgiften finansieres via de bloktilskud, som Sorø kommune modtager til integration. Det var imidlertid nødvendigt allerede pr. 1.10.16 at besætte disse to stillinger, da opgavernes omfang viste sig at være langt større end antaget, hvorfor der i alt er 3
sagsbehandlere, der arbejder med flygtninge. Den tredje stilling er finansieret af Børn og Familier via det tilskud, der hjemtages til sagsbehandling for uledsagede flygtninge. I forbindelse med beslutning om at nedlægge
Asylcentret bortfaldt de opgaver, der var knyttet til Asylcentret, svarende til en halv stilling, hvorfor de 2 ekstra stillinger i Budget 2018 blev nedskrevet til 1½ stilling.
Da der som nævnt er behov for sagsbehandling i forhold til dels at forebygge trivsels og udviklingsproblemer
hos børn i familiesammenførte familier og dels at understøtte de unge uledsagede flygtninge i forhold til at
blive selvforsørgende, er der behov for sagsbehandling i en længere periode efter modtagelsen. Dette betyder,
at selv om der er sket en nedgang i antallet af nytilkomne flygtninge, så er nedgangen i afsluttede sager ikke
sket i samme tempo. Der var således pr. 1.5.17 111 aktive sager udover opgaverne på Asylcentret. Dette tal er
pr. 1.4.18 nedskrevet til 80 aktive sager og i løbet 2018 forventes dette tal at blive nedskrevet til 66 aktive
sager. Dette betyder, at behovet til den ekstra indsats på sagsbehandling på området kan nedskrives fra to
fuldtidsstillinger til en enkelt fuldtidsstilling stilling i 2019, altså en halvering af udgiften.
2. Kobling til lovgivning
Nye opgaver afledt af at den aftalte kvote for modtagelse af flygtninge.
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3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer – med et særligt fokus på forebyggelse og sammenhængende indsatser.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
0
0
+498.000
Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

5. Placering i Opus:
Profitcenter
3100000001

PSP/omk.sted

Artskonto

6. Udarbejdet af:
Center: Børn og Familier

Sagsbehandler:
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10102000

Henriette Mogensen

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
2

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Kvalificering af plejefamilier

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

120 Administration

FREMSAT AF:

064558
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Som en del af ”Barnets reform” blev opgaven med godkendelse af socialpædagogiske opholdssteder og plejefamilier overført til det fælles kommunale tilsyn Tilsyn Øst, som drives af Holbæk kommune. Udgifterne til
finansiering heraf sker som en kombination af objektiv finansiering i forhold til plejefamilier og en fastsat takst
i forhold til opholdsstederne.
Efterfølgende er der i bekendtgørelse 809 af 23.6 2016 om plejefamilier beskrevet, hvorledes forhold som godkendelse, uddannelse og supervision af plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier samt
faglig støtte og tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier er reguleret. Det fremgår heraf, at plejefamilier som en del af godkendelsen har pligt til at deltage i et kursus, samt at de, når de er godkendt, har pligt til
at modtaget løbende supervision samt to årlige kurser. Det er den anbringende kommune, der har ansvaret for,
at plejefamilierne deltager i de fornødne kurser og supervision.
I Sorø kommune er opgaven med kvalificering af plejefamilierne organiseret således, at plejefamilierne er opdelt i grupper og modtager supervision i grupper. Dette gælder for såvel de generelt godkendte plejefamilier
som for netværksplejefamilier. Derudover arrangerer Sorø kommune to årlige kurser med forskellige temaer,
som alle plejefamilier har pligt til at deltage i. Ved således at tilbyde såvel supervision som kurser i form af
gruppeforløb opnås der dels en fælles faglig opkvalificering af plejefamilierne, dels at plejefamilierne kan
indgå i og skabe netværk, og endelig er ordningen økonomisk rentabel. Udgiften har ikke været medtaget ved
budgetlægningen og udgjorde i 2017 følgende:
Kursus 1:
Forplejning:

12.480

Oplægsholder:

7.000

Deltagelse af supervisor:

3.600

Temadag:
Forplejning:

9.762

Deltagelse af supervisor:

3.600

Kursus 2:
Forplejning:
Oplægsholder:
Deltagelse af supervisor:

8.946
10.000
3.600

Supervision til 6 grupper årligt:
190.000 kr.
Dertil kommer, at den objektive finansiering løbende reguleres og således i 2018 er steget med 80.000 kr. i
forhold til 2017..
Samlet udgift i alt: 328.988 kr.
2. Kobling til lovgivning
Indførelse af Barnets reform – ændring af Lov om Social Service samt bekendtgørelse 809 af 23.6 2016 om plejefamilier
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3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer - med et særligt fokus på institutioner, skoler, foreninger og aktive fællesskaber.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
+328.988
Budgetår 2020

+328.988

Budgetår 2021

+328.988

Budgetår 2022

+328.988

5. Placering i Opus:
Profitcenter
3100000001

PSP/omk.sted

Artskonto

6. Udarbejdet af:
Center: Børn og Familier

Sagsbehandler:
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40402000

Henriette Mogensen

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
3

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Tjenestemandspensioner

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

120 Administration

FREMSAT AF:

65272
Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Der kan på baggrund af beregninger konstateres et forventet samlet mindreforbrug på tjenestemandspensioner
for 2019 -2022. Der forventes med udgangspunkt i regulering ved budget 2018 et merforbrug på tjenestemandspensioner i 2018 på samlet 165.000. Dette indregnes i regulering for 2019. Herefter justeres budgettet
for 2019 og frem, jf. nedenstående tabel.

2019
Beregnet budgetskøn
Nuværende budget
Teknisk ændring

2020

2021

2022

13.211.612
13.062.062

13.064.721
12.898.662

12.579.951
12.898.662

12.579.951
12.898.662

149.550

166.059

-318.711

-318.711

Beregningsforudsætningerne er det faktiske antal tjenestemandsansatte, der fylder 62 i året. Der er i beregningen anvendt anbefalet
afregningssats fra Sampension på 45,80 %

Uforudsete pensioner
Beregnet budgetskøn i ovenstående skema viser kun allerede kendt kommende forbrug på tjenestemandspensioner. Med baggrund i tidligere år kan det erfares, at der opstår uforudsete pensionsudgifter over året (eks. til
tjenestemænd, der ønsker at gå på pension før tid, tjenestemænd, der bliver syge eller afskedigelsessager).
Det forventes pt., at uforudsete pensionsudgifter kan rummes indenfor budgettet, men dette er uvist, da størrelsen af de uforudsete pensionsudgifter ikke kendes og kan variere meget.
Korrektionen svarer til en mindreudgift samlet set på 321.813 kr. fra 2019 – 2022, der indarbejdes i budgettet.
2. Kobling til lovgivning
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
13.062.062
13.211.612
+149.550
Budgetår 2020

12.898.662

13.064.721

+166.059

Budgetår 2021

12.898.662

12.579.951

-318.711

Budgetår 2022

12.898.662

12.579.951

-318.711

5. Placering i Opus:
Profitcenter
Flere

PSP/omk.sted

Flere

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:
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Artskonto

Sheila Lundberg

10120000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
4

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

120 Administration

FREMSAT AF:

064559 og 064551
Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Denne tekniske ændring korrigerer budgettet jf. det udmeldte administrationsbidrag for 2019 oplyst af Udbetaling Danmark og for årene frem jf. Supplementsskrivelsen Budgetvejledning 2019 skrivelse 6-4.
Med baggrund i forsinkelser i monopolbruddet reguleres administrationsbidraget til Udbetaling Danmark.

Sorø kommunes andel adm.bidrag UDK

2019

2020

2021

2022

Kommunale it-omkostninger til KMD
IT-administrationsbidrag til UDK iflg. Opg.
Drifts-administrationsbidrag til UDK iflg. Opg.

2.147.550
1.807.650
3.682.250

520.150
2.806.750
3.316.600

0
2.739.800
3.316.600

0
2.719.200
3.100.300

Sorø Kommunes andel

7.637.450

6.643.500

6.056.400

5.819.500

2019

2020

2021

2022

Borgerservice nuværende budget UDK
Udvikling og IT nuværende budget KMD UDK

5.321.800
2.118.200

6.026.100
0

5.900.900
0

5.900.900
0

Samlet UDK – nuværende budget

7.440.000

6.026.100

5.900.900

5.900.900

197.450

617.400

155.500

-81.400

Nuværende budget

Samlet regulering

Jf. skrivelser af 2. maj og 2. juli 2018 fra Udbetaling Danmark reguleres administrationsbidrag til KMD og Udbetaling Danmark for 2018. Reguleringen sker bl.a. med baggrund i tidligere idriftsættelse af en ny boligstøtteløsning. Reguleringen forlægges i økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2018 og forudsat at regulering i overslagsårene godkendes, tilføres kassen 797.000 i 2018.
2. Kobling til lovgivning
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
7.440.000
7.637.450
+197.450
Budgetår 2020

6.026.100

6.643.550

+617.400

Budgetår 2021

5.900.900

6.051.400

+155.500

Budgetår 2022

5.900.900

5.819.500

-81.400

5. Placering i Opus:
Profitcenter

4500000001/1100000007

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: UIT og ABC

XG-9012/XG-6-132

Sagsbehandler:
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Artskonto

Sheila Lundberg

40402000
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5

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Opstart og drift af weblager (byggesager)

UDVALG:

Teknik- og Miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

120 - Administration

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Byrådet godkendte den 25. maj 2016, at der skulle afsættes ressourcer til opstart og drift af weblager, så snart
et nyt ESDH-system er implementeret. Weblagret skal gøre det muligt for borgerne selv hurtigt at finde tegninger, gamle byggesager mv.
Opstart og de tre første år skulle finansieres af Geokodningsprojektet, og tanken var, at driften herefter skulle
videreføres ud i årene. Sidstnævnte blev dog ikke indlæst i budgetterne og derfor fremsættes denne tekniske
ændring.
Indførsel af systemet er blevet forsinket, da indførslen afhang af det nye ESDH-system. Det nye ESDH-system
(SB-sys) indføres i 2018, og dermed kan weblagret implementeres. Kommunen har derfor modtaget et nyt tilbud, der her i juli måned er blevet verificeret. Det viser sig at opstart er blevet 230.930 kroner dyrere og den
årlige drift er steget fra 73.300 kr. til 96.600 kr.
Drift af weblagret kan delvis finansieres i 2018, 2019, 2020 og 2021 via Geokodningprojektet. Uforbrugte midler fra 2017 er overført til 2018, og disse kan delvis finansiere 2020 og vil blive overført hertil i forbindelse med
regnskabsaflæggelsen (overførselssagen), ligesom et mindreforbrug i 2018 kan finansiere en del af 2021, således at der kun er behov for 41.625 kr. af det årlige forbrug.
2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
I forhold til VIPS18: Tema 1 – Det sammenhængende familieliv og Tema 4 - Styrket erhvervsklima – iværksætteri og erhverv gør det lettere for borger og virksomheder selv hurtigt at undersøge tegninger mv. i forbindelse
med fx bosætning.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
222.300
476.530
+254.230
Budgetår 2020

0

+23.300

+23.300

Budgetår 2021

0

41.625

+41.625

Budgetår 2022

0

96.600

+96.600

5. Placering i Opus:
Profitcenter
2100000017

PSP/omk.sted

XG-1114-2

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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Artskonto

Vibeke Solvang

49206000
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6

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Monopolbrud – KY og KSD

UDVALG:

Økonomiudvalg

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

120 Administration

FREMSAT AF:

06.45.51/06.45.53
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Kombit fremsendte kommunaldirektørbrev d. 1. november 2017, hvoraf det fremgik, at der fortsat er stor usikkerhed omkring hvornår systemerne KSD og KY vil træde i kraft.
Den oprindelige businesscase omkring de 2 systemer blev udarbejdet i 2015, og der er sket en del ændringer på
området siden da. Besparelserne fjernes fra budgettet og der foretages nye beregninger når der er større sikkerhed omkring økonomien på de 2 systemer.
Tidsplanen for Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
KMD tilkendegav før sommerferien en forsinkelse på to måneder for udviklingen af KSD, og KOMBIT har siden
arbejdet for at få KMD til at bringe projektet i kontrol.
KOMBIT kan ikke opdatere tidsplanen for KSD, da KMD fortsat ikke har leveret en opdateret tidsplan. Der er
således stadig uklarhed omkring størrelsen af den aktuelle forsinkelse og årsager hertil. Endvidere udestår der
estimering af tidsforbrug ifm. ændringsanmodninger fremsat af KOMBIT.
Frem til ovenstående udfordringer er afklaret, har vi valgt at fjerne KSD’s tidsplan fra planoverblikket med
en klar intention om at bringe projektets tidsplan tilbage på sporet hurtigst mulig. Så snart der er nyt, vil vi
kommunikere særskilt herom til kommunernes ydelseschefer, programledere og KSD-projektledere.
For Kommunernes Ydelsessystem (KY) er der fremdrift som forventet. Vi er dog opmærksomme på, at den
nuværende tidsplan er under pres, og har en betydelig risikoprofil grundet understøttelse af nyere lovgivning
såsom kontanthjælpsloftet mm. og deraf en række ændringsanmodninger. Derfor er KOMBIT i samarbejde EG
A/S ved at vurdere, hvad det betyder for den nuværende tidsplan, hvilket vi forventer at kunne melde ud om
på et tidspunkt i december. Dog er forventningen allerede nu, at tidsplanen vil bevæge sig ind i første kvartal
2019.
2. Kobling til lovgivning
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
-833.800
0
+833.800
Budgetår 2020

-833.800

0

+833.800

Budgetår 2021

-833.800

-833.800

0

Budgetår 2022

-833.800

-833.800

0

5. Placering i Opus:
4500000000
Profitcenter
4100000000

PSP/omk.sted

4500000000
4100000000

6. Udarbejdet af:
Center: Arbejdsmarked og borgerservice

Sagsbehandler:
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Artskonto

Gitte Eilstrup

10102080
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7

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Ny SKI-aftale om anvendelse af KMD Nexus

UDVALG:

Økonomiudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

120 Administration

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Vores oprindelige kontrakt var på KMD’s gamle system, Avaleo Caseflow, selv om vi rent faktisk anvender KMD
Nexus. Kontrakten blokerede for videreudvikling af løsningen i Sorø Kommune. Vi var derfor nødt til at indgå en
SKI-kontrakt på KMD Nexus. Herved den øgede udgift på basisløsningen.
Analysemulighederne i Nexus er begrænsede. Vi er derfor blevet nødt til at købe adgang til data, som kan bruges til styring og ledelsesinformation.
Da vi i 2016 overgik fra KMD Care til KMD Nexus, var hjælpemiddelmodulet ikke færdigudviklet, hvorfor vi fortsat har lagerstyring og visitation til hjælpemidler i Care.
Denne løsning udfases, og vi har derfor valgt at tilføje den nyudviklede funktionalitet, Sundhedslogistik, til
Nexus-løsningen. Herved kommer hele sagsbehandlingen omkring hjælpemidler samt lagerstyring til at foregå i
Nexus.
Social Service anvender Net-blanket fra KMD-Sag. Ved udfasning af KMD-Sag og overgang til SBSYS kommer
medarbejderne til at mangle blanketterne. KMD har udarbejdet en version af blanketterne, som er integreret i
Nexus.
Vi har udvidet løsningen med disse, så vi er klar til ESDH-overgangen.

2. Kobling til lovgivning
Ingen bemærkninger
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen bemærkninger

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+187.102

Budgetår 2020

+310.500

Budgetår 2021

+331.356

Budgetår 2022

+165.678

5. Placering i Opus:
Profitcenter

PSP/omk.sted

Artskonto

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:
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Jan Drachmann
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RENTER OG FINANSIERING

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Renter og afdrag til løbende pris

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Renter og Finansiering

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

8

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Renter og afdrag er beregnet i løbende pris med baggrund i oplysninger fra långiverne.
Långiver er grundlæggende KommuneKredit inkl. to lån for en selvejende daginstitution, som er administreret
af Sorø Kommune.
KommuneKredits budgetmodul for lån uden og med støtte er anvendt.
• Lån uden støtte er lån vedrørende det skattefinansierede område.
• Lån med støtte vedrører kommunens ældreboliger.
De variable renter i budget 2018-2021 blev fastsat til:
Budgetteret rente/år
Variabel DKK

2018

2019

2020

2021

0,25 %

0,50 %

0,75 %

1,00 %

De variable renter til budget 2019-2022 er i budgetmodul fra rådgiver følgende:
Budgetteret rente/år
Variabel DKK

2019

2020

2021

2022

0,25 %

0,50 %

1,00 %

1,25 %

Blandt de eksisterende skattefinansierede lån er der aktuelt kun variabel rente på byggekreditterne.
Der er fortsat ingen udenlandske valutalån.
De fastforrentede lån er som forudsat i de konkrete låneaftaler.
Endelig rente på det fastforrentede lån fra regnskab 2017 og likviditetslånet fra budget 2018 samlet set på 24
mio. kr., blev hjemtaget den 28. marts 2018 til en fast rente på 1,37 % i resten af løbetiden til 2036.
Der mangler fortsat endelig belåning til overførte lån fra 2017 til 2018 på 7,335 mio. kr. i rest til Frederiksberg
Skole, Sundhedscenter og til supercentrene på Borgerskolen og i Stenlille og til effektiviseringsprojektet i budget 2018 på 0,5 mio. samlet set på i alt 7,835 mio. kr. som forventes hjemtaget senest den 29. marts 2019.
Indtil endelige belåning af byggerierne finansieres anlægsudgifterne uændret ved midlertidig hjemtagelse af
byggekreditter med løbende opkrævning af den tilskrevne variable rente
De nye lån er grundlæggende forudsat hjemtaget til en fast rente på 2,0 %. Pr. 25.5.2018 er den aktuelle rente
til et fastforrentet 25 årigt annuitetslån på 1,62 %.
Om- og tilbygningen på Lundebo til boligdelen er løbende forudsat finansieret via byggekreditter senest til den
29. marts 2019. Den endelige finansiering herefter via lån som støttet boligbyggeri mv. er ikke indarbejdet i
denne tekniske ændring. Der forventes udarbejdet en særskilt tekniks ændring med de finansielle og driftsmæssige konsekvenserne af ombygningen på Lundebo til budget 2019-2022 udgifts- og indtægtsmæssigt.
Der er endvidere ikke indarbejdet terminsydelser til de kommende energi-lån vedr. solceller, LED belysning og
øvrige energiinvesteringer i bygninger da disse forventes særskilt finansieret af bygningernes energibesparelser.
De anvendte budgetforudsætninger for lån med støtte vedrørende ældreboligerne er som følger:
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Budgetterede renter og betalinger er baseret på beboernes og kommunens betalinger ud fra den støtteordning
der er gældende for lånet. Betaling på støttede lån reguleres med prisudviklingen som knytter sig til den støtteordning hvorunder lånet er ydet. Reguleringen sker med kendt indeks og derefter med en regulering på 2,5 %
i inflation. Lån ydet som RT-lån refinansieres efter Socialministeriet retningslinjer. Da det således er staten der
påtager sig risikoen på ændringer i renteniveauet har det ikke indflydelse på beboernes betaling.
Der er endvidere ikke indarbejdet ændringer fra en anderledes sammensat terminsydelse vedrørende 11 ældreboliglån som er på vej til omlægning den 29. juni 2018. Omlægningen sker efter påbud fra staten.
Det er forventning at omlægningen som udgangspunkt alene vil være en forskydning mellem renter og afdrag
på ældreboliglån.
Samlet mindreforbrug til renter og afdrag på lån udgør 5.423.100 kr. i hele budgetperioden 2019-2022.
Heraf en mindreudgift til renter på 3.985.200 kr.
Heraf en mindreudgift til afdrag på 1.437.900 kr.
Netto mindreudgift i 2019 udgør 1.119.800 kr.
(heraf mindreudgift til renter for 781.000 kr. og mindreudgift til afdrag for 338.800 kr.)
Netto mindreudgift i 2020 udgør 1.308.500 kr.
(heraf mindreudgift til renter for 788.700 kr. og mindreudgift til afdrag for 519.800 kr.)
Netto mindreudgift i 2021 udgør 1.296.800 kr.
(heraf mindreudgift til renter for 743.700 kr. og mindreudgift til afdrag for 553.100 kr.)
Netto mindreudgift i 2022 udgør 1.698.000 kr.
(heraf mindreudgift til renter for 1.671.800 kr. og mindreudgift til afdrag for 26.200 kr.)
En faktisk lavere rente på de senest hjemtagne lån, og en forventet lavere variabel rente på byggekreditterne
og ligeledes en forventet lavere fast rente end det var forudsat i budget 2018-2021, i kombination med tidsforskydningerne i lånehjemtagelserne er de grundlæggende årsager.
Sorø Kommune har som andre kommuner fastsat en markedsbestemt garantiprovision for givne lånegaranti til
forsyningsselskaber. Denne udgjorde i regnskab 2017 en indtægt på 0,7 mio. kr.
Garantiprovisionen beregnes af restgæld på lån, der som udgangspunkt må formodes at være faldende. Der må
dog ligeledes formodes at komme nye lån til bl.a. fra AffaldPlus investeringer i Sorø Fjernvarme. Ud fra sidstnævnte forhøjes indtægtsniveauet til 0,8 mio. kr. i hvert af budgetårene 2019-2021.
Samlet merindtægt fra garantiprovision vil med dette udgangspunkt udgør 2,130 mio. kr.
Netto
Netto
Netto
Netto

merindtægt
merindtægt
merindtægt
merindtægt

i
i
i
i

2019
2020
2021
2022

udgør 0,520
udgør 0,530
udgør 0,540
udgør 0,540

mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.

Mindre/merindtægt til budget 2019-2022 i alt 7.553.100 kr.
2. Kobling til lovgivning
Lånebekendtgørelsen for kommuner.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Sorø Kommunes lånehjemtagelser er indenfor rammerne af kommunens finansielle strategi.
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4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019 renter
14.014.200
13.233.200

-781.000

Budgetår 2020 renter

13.106.300

12.317.600

Budgetår 2021 renter

12.097.900

11.354.200

-743.700

Budgetår 2022 renter

12.097.900

10.426.100

-1.671.800

Budgetår 2019 afdrag

43.645.200

43.306.400

-338.800

Budgetår 2020 afdrag

44.655.700

44.135.900

-519.800

Budgetår 2021 afdrag

45.463.800

44.910.700

-553.100

Budgetår 2022 afdrag

45.463.800

45.437.600

-26.200

-280.000

-800.000

-520.000

-270.000

-800.000

-530.000

-260.000

-800.000

-540.000

-260.000

-800.000

-540.000

Budgetår 2019
provision
Budgetår 2020
provision
Budgetår 2021
provision
Budgetår 2022
provision

garantigarantigarantigaranti-

5. Placering i Opus:
Profitcenter
Hovedkonto 7+8

PSP/omk.sted

Flere

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:
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Artskonto

-788.700

Flere

Birgit Krusegaard Jensen

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING

RENTER OG FINANSIERING

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Skatter, tilskud og udligning til løbende pris

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Renter og Finansiering

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

9

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Beregning af skatter, tilskud og udligning er foretaget i juli måned 2018 i takt med at informationerne er modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening.
Skatter, tilskud og udligning er beregnet i tilskudsmodellen fra KL ved kørsel den 5. juli 2018.
Supplerende grundlag har været udmeldte notater på Budget Web fra KL og den udmeldte budgetvejledning
G.1-3 i 2018 fra ØIM med baggrund i aftale om kommunernes økonomi for 2019.
Endvidere er grundskatterne beregnet med baggrund i modtaget info fra Borgerservice den 28. juni 2018.
Den udmeldte statsgaranti er anvendt som udskrivningsgrundlag for budgetår 2019. Ligeledes skønnet for budgetoverslagsårene 2020-2022 med baggrund i det seneste slutafregnede år 2016 fra maj 2018 med udmeldte
fremskrivningsprocenter, og i øvrigt i kombination med indbyggertal ifølge befolkningsprognosen i disse år.
Det, at året 2022 ”startes” beløbsmæssigt som året 2021, gør endvidere at der kommer væsentlige ændringer
på finansieringssiden, det sker når specielt dette år ajourføres til løbende pris. Modsat virkning er der på hele
budgettet når der pris- og lønfremskrives.
I forhold til udgangspunktet i overslagsårene fra budget 2018 er resultatet en samlet opjustering af indtægterne for skatter, tilskud og udligning på -68.222.900 kr. til budget 2019-2022 som kan specificeres som følger:
Ændringer til skatter, tilskud
og udligning

2.019

2.020

2.021

2.022

I alt

tilskud og udligning uden selskabsskatter, finansieringstilskud, beskæftigelsestilskud

-39.337

-64.290

-73.377

-67.247

-244.251

finansieringstilskud

-16.104

0

0

0

-16.104

beskæftigelsestilskud

2.880

2.880

2.880

2.880

11.520

indkomstskatter

35.014

57.204

68.382

26.930

187.530

dødsboskatter

-5.986

0

0

0

-5.986

netto fra selskabsskatter

-949

-4.277

-2.798

-1.467

-9.491

Grundskatter *)

1.711

4.124

5.832

-668

10.999

udviklingsbidrag til Regionerne

-38

-812

-835

-754

-2.439
-68.222

I alt
I alt

-22.809

-5.171

84

-40.326

-68.222

Netto merindtægt merindtægt mindreindtægt merindtægt **) merindtægt
*) Væsentligt fald i udgangspunktet ved start på budget 2018 fra fastfrysningen af grundskatterne i 2017
**)Der er merindtægt i 2022 – modsatrettet på udgiftssiden vedrørende pris- og lønregulering i sidste overslagsår på vanlig vis

KL vil på vanlig vis udsende nye skøn over skattegrundlaget og opdatere deres skatte- og tilskudsmodel primo
september måned på baggrund af regeringens nye økonomiske prognose i Økonomisk Redegørelse ultimo august
måned 2018. Det kan indebære nye skøn for især væksten i 2018 og 2019.
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Der må derfor som tidlige år forventes tillæg til budgetforslagets skatter, tilskud og udligning i september måned 2018 på denne baggrund. Der vil i øvrigt forbindelse med september ajourføringen samtidigt blive fulgt op
på den lokale indbyggerudvikling i relation til statsgarantiantallet og i øvrigt på fremskrivningsgrundlaget lokalt
for 2017.
2. Kobling til lovgivning
Aftale om kommunernes økonomi for 2019.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Merudgift / mindreindNuværende
Forslag til korrigeret
tægter (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift / merindtægter (-)
Budgetår 2019
-22.809.400
Budgetår 2020

-5.171.100

Budgetår 2021

+83.900

Budgetår 2022

-40.326.300

5. Placering i Opus:
Profitcenter
Hovedkonto 7+8

PSP/omk.sted

Flere

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:
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Artskonto

Flere

Birgit Krusegaard Jensen

BUDGET 2019 – Budgetønske
DRIFT

10

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Fundraising - understøttelse af initiativer Vision og Planstrategi 2022

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

120 Administration

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
For understøttelse af initiativer i forbindelse med Vision og Planstrategi 2022 fremsættes hermed budgetønske
om yderligere at fremme organisationens arbejde omkring fundrasing.
Fundraising er et ord, der dækker over det at rejse kapital til forskellige formål, til projekter, indsatser, anlæg, aktiviteter, indkøb af nyt materiel, penge til kompetenceudvikling mv. via fonde og puljer, gennem samarbejder og partnerskaber samt sponsorater.
Sorø Kommune har en solid fundraising-identitet og har gennem de sidste år været aktiv omkring fundraising til
projekter og indsatser.
For fortsat at sikre fundraising-opgavens fokus og fremdrift for derigennem at øge de økonomiske muligheder
for at realisere elementer i Vision og Planstrategien samt borgerdrevne initiativer, anbefales det, at der indenfor den eksisterende ramme via dette budgetønske sættes yderligere fokus på de muligheder, der er indenfor
fundraising.
Kan vi gøre mere for at sikre midler via fundraising?
I løbet af 2019 vil administrationen følge organisationens arbejde med fundraising. Dette for i forbindelse med
budget 2020 at overveje, om Sorø Kommune med fordel kan etablere en central koordinatorfunktion til understøttelse af:
• Mulighederne for at understøtter borgerdrevne initiativer og tiltag
• Mulighederne for at realisere konkrete tiltag i Vision og Planstrategi 2022
• Understøttelse af tværgående samarbejder i og uden for den kommunale organisation
• Vidensdeling og udveksling af best practice på tværs af organisationen
• Etablering af samarbejder og netværk ud over kommunegrænsen
2. Kobling til lovgivning
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 3: Styrket omdømme - oplevelser i natur, kultur og historie.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
0
0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

5. Placering i Opus:
Profitcenter

PSP/omk.sted

Artskonto

6. Udarbejdet af:
Center: Udvikling og IT

Sagsbehandler:
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Bodil Thomsen

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
DRIFT

11

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Styrkelse af kontrolindsatsen

UDVALG:

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget,
Økonomiudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

AE710 og 120 Administration

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Budgetønsket berører både Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget da merudgiften ligger på
hovedkonto 6 og mindreudgiften ligger på hovedkonto 5.
Indsatsen er i dag begrænset til 1 medarbejder 3 dage om ugen (kontrolgruppen).
Kontrolgruppen foretager kontrol af, om kommunens udbetalinger af ydelser til borgerne er berettiget via udtræk fra Udbetaling Danmarks dataenhed. Der foretages kontrol med baggrund i UDK’s elektroniske dataoplysninger ud fra forskellige kriterier.
Derudover undersøges de anonyme henvendelser, som modtages.
Det er ikke muligt med den nuværende bemanding at foretage udekørende kontrol eller gennemføre fokuskontrol på udvalgte områder.
Sagen fremlægges derfor for byrådet, med henblik på at igangsætte en styrket kontrolindsats fra 2019, således
at der sikres kontrol af alle relevant områder.
Centeret foreslår, at der foretages yderligere kontrol på følgende fokusområde:
• Sygemeldte selvstændige
• Kontrol af kiosker, restauranter mv. for sort arbejde udført af borgere, som modtager ydelser fra Sorø
kommune.
• Udnyttelse af regler for forældrepålæg (træk i børnefamilieydelse)
• Dobbeltforsørgelse
• Styrket økonomisk opfølgning på kontanthjælpsområdet, primært en styrket kontrol af formueoplysninger vedr. likvid formue
• Styret kontrol af udbetalte feriepenge til ydelsesmodtager
• Bedre understøttelse af den interne vidensdeling og kontrolindsats på tværs af den kommunale organisation.
Centeret anbefaler at styrke kontrolgruppen med 20 timer, idet yderligere ansættelser forventes at give et
økonomisk merprovenu. Styrkelsen med 20 timer medarbejdere forventes netto at give 1,0 mio. kr. Der er en
vis usikkerhed forbundet med det forventede provenu, idet antallet af sager, som kan resultere i stop eller
nedgang i ydelser, er svært at forudsige.
Det anbefales derfor, at opnormering sker via en midlertidig ansættelse i hele 2019, således at det kan dokumenteres om det forventede provenu hentes.
2. Servicemæssige forbedringer
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
(hovedkonto 06) +250.000
Budgetår 2019
(hovedkonto 05) -1.250.000
(netto)
-1.000.000
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
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5. Udarbejdet af:
Center: Arbejdsmarked og Borgerservice

Sagsbehandler:
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Michael Vinholt

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
12

DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Udmøntning af spildevandsplanen i det åbne land

UDVALG:

Økonomiudvalget/Teknik og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

340 – Natur og Miljø

FREMSAT AF:

064555
Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Som et led i udmøntningen af spildevandsplanen meddeles påbud til grundejere i det åbne land om forbedret
spildevandsrensning. Opgaven med påbud indebærer, at grundejer skal søge om tilladelse til etablering af anlæg til forbedret spildevandsrensning som fagcenteret efterfølgende meddeler tilladelse til.
Med vedtagelsen af 3 års frist for påbud i det åbne land i 2014 blev der samtidig gennemført en nedskæring af
bemandingen på spildevandsområdet med 1 årsværk. For at kunne håndtere opfølgning på meddelte påbud i
det åbne land for de kommende år fremsættes budgetønsket begrundet i behovet for genbemanding med 1
årsværk på spildevandsområdet.
Uden genbesættelse vil fagcenteret ikke have ressourcer til opfølgning på meddelte påbud om forbedret spildevandsrensning.
2. Servicemæssige forbedringer
Indsatsen med forbedret spildevandsindsats i det åbne land er nødvendig for opfyldelsen af målene i spildevandsplan og statens vandplaner.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Spildevandsindsatsen støtter op om Vision og Planstrategiens Tema 5 og herunder målsætningen om at sikre en
god vandkvantitet og kvalitet i søer og vandløb samt at sikre badevandskvaliteten i kommunens søer til fastholdelse af Blå flag.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
1.498.500

2.048.500

+550.000

Budgetår 2020

1.498.500

2.048.500

+550.000

Budgetår 2021

1.498.500

2.048.500

+550.000

Budgetår 2022

1.498.500

2.048.500

+550.000

Budgetår 2019

5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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Peter Dorff Hansen

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
13

DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Opgaver på miljøområdet

UDVALG:

Økonomiudvalget/Teknik og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

340 – Natur og Miljø

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
På området for virksomhedsmiljø er det opgaver ifm. revurdering af miljøgodkendelser samt vurdering af spildevandsudledning, der typisk bliver nedprioriteret til fordel for håndtering af fx klagesager, etablering eller
udvidelse af virksomheder.
Til behandling af ophobede sager vedr. virksomheders miljøgodkendelser og udledningstilladelser vil det kræve
tilførsel af ressourcer svarende til 1 årsværk. Ved alternativt at bruge konsulentbistand sikres ikke sammenhæng i opgaveløsningen, samt videns opsamling i fagcentret. Desuden vil fagcentret ved brug af ekstern bistand fortsat have en myndighedsopgave i forbindelse med opgaveløsningen.
2. Servicemæssige forbedringer
Revurdering af ældre miljøgodkendelser og tilladelser for spildevandsudledning må forventes at medføre øgede
krav til berørte virksomheders nuværende anlæg og drift. De afledte forbedringer vil indebære at belastning af
omgivende miljø reduceres.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Med Sorø Kommunes Vækststrategi ønskes det at fremme erhvervsvenligheden i hele den kommunale organisation. Hermed ønskes det blandt andet, at erhvervsservicemålene udbredes til medarbejder og sagsbehandlere
netop i de kommunale funktioner, som har direkte kontakt til og samarbejde med virksomhederne. Dette skal
sikre, at kommunen kender virksomhedernes behov for erhvervsservice, ligesom der kan samarbejdes om konkrete og effektive løsninger af konkrete problemer og potentialer.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

550.000

+550.000

Budgetår 2020

0

550.000

+550.000

Budgetår 2021

0

550.000

+550.000

Budgetår 2022

0

550.000

+550.000

5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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Peter Dorff Hansen

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
14

DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Revision af vandløbsregulativer

UDVALG:

Økonomiudvalget/Teknik og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

340 – Natur og Miljø

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Sorø Kommune har 71 vandløbsregulativer for navngivne vandløb og tilløb til vandløb. Heraf indeholder 13
vandløbsregulativer strækninger, som delvist ligger i nabokommuner, og hvor det derfor ikke kun er Sorø Kommune, som er vandløbsmyndighed. Samtlige regulativer kræver revision.
Andre kommuner har erfaret, at det er nødvendigt at nyansætte eller frigøre arbejdskraft fra andre opgaver,
for at kunne påbegynde revisionen af vandløbsregulativerne. I Sorø vil prioriteringen af vandløbsregulativerne
med nuværende ressourcer bl.a. påvirke den i forvejen pressede tidsplan med opfølgningen på statens seneneste gennemgang af § 3 natur.
Arbejdet med at revidere vandløbsregulativerne anslås at omfatte flere årsværk. Bedste bud er et årsværk i 510 år.
2. Servicemæssige forbedringer
Regulativrevisionen er en anledning til at få indarbejdet allerede godkendte forhold som f.eks. fjernede spærringer, nye overkørsler mv. Samtidig er der et behov for at ensrette regulativernes bestemmelser ud fra et
lighedsprincip, så der ikke længere er forskel på bestemmelser vedr. vedligehold, administrative bestemmelser, tilsyn mv. afhængigt af hvilken af de gamle kommuner vandløbet lå i før kommunesammenlægningen. Ved
revision af vandløbsregulativerne vil serviceniveauet således blive ensrettet samt blive tilpasset de aktuelle
behov under hensynstagen til både afvandingsinteresser og miljøforhold.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
IVÆRKSÆTTERI/ERHVERV, fordi vandløbsregulativer og vandløbsvedligeholdelse er målrettet erhvervsservice,
idet vandløbsvedligeholdelse har stor betydning for driften af de vandløbsnære landbrugsarealer. OPLEVELSER I
NATUR OG KULTUR OG HISTORIE, fordi vandløb og søer er en markant del af naturen i Sorø Kommune, hvor f.
eks. strømrendeskæring medvirker til at give en større oplevelse af vandløbet som et naturelement.
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

1.498.500

2.048.500

+550.000

Budgetår 2020

1.498.500

2.048.500

+550.000

Budgetår 2021

1.498.500

2.048.500

+550.000

Budgetår 2022

1.498.500

2.048.500

+550.000

5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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PEDH

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
15

DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Stigevogn til beredskabet

UDVALG:

Økonomiudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

200 - Beredskabet

FREMSAT AF:

005895
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Tilkøb af stigevogn til Sorø Brandstation med henblik på fastholdelse af nuværende risikoniveau i Sorø Kommune.

2. Servicemæssige forbedringer

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

370.000

+370.000

Budgetår 2020

0

370.000

+370.000

Budgetår 2021

0

370.000

+370.000

Budgetår 2022

0

370.000

+370.000

5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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Hanne Bøgh Glass
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Teknik og Miljøudvalget
TM 310 Forsyningsvirksomheder
Politikområdet har ansvar for planlægning for håndtering af affald fra erhverv og private husholdninger i Sorø
Kommune. Med afsæt i kommunens affaldsplan og vedtagne affaldsregulativer drives diverse brugerfinansierede ordninger. Den årlige udgift til drift af ordninger for husholdning og erhverv ligger på ca. 29 mio. kr.
årligt.
TM 320 Vej og Park
Politikområdet har helt eller delvist ansvar for at vedligeholde kommunens veje (delvist), stier og vejinventar,
herunder vintervedligeholdelse og snerydning. Området har ansvaret for at vedligeholde parker og grønne
områder og arealerne omkring kommunens ejendomme (delvist).
TM 330 Trafik og Infrastruktur
Trafik og infrastruktur har ansvaret for vedligeholdelse af veje, broer og bygværker, signalanlæg, gadebelysning og kollektiv trafik. Herudover er området også ansvarlig for plan- og byggeområdet.
Der knap 500 km veje, 120 broer og bygværker samt 9 signalanlæg. Der er i 2013 indgået en 15-årig funktionskontrakt vedr. asfaltering af veje og cykelstier. I forbindelse med asfaltering foretages der opretning af
kantstene, udskiftning af vejbrønde, renovering af fortove mv. Her er der et betydeligt efterslæb for fortove,
men som ikke påvirker funktionskontrakten. Der er et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 27 mio. kr. på broer
og bygværker og et vedligeholdelsesefterslæb på 3 mio. kr. på signalanlæg.
Herudover er området ansvarlig for drift af gadelys, hvor kommunen i 2018 har hjemkøbt anlægget, og fået ny
driftsleverandør. Endelig har området ansvaret for den kollektive trafik, der har et budget på 16 mio kr., der
dækker rutebusser og almindelig flextur.
Under Trafik og infrastruktur ligger myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Plan- og byggeområdet omfatter bl.a. udarbejdelse lokalplaner, tilladelser efter zonelovgivningen, byggetilladelser, meddelelse af dispensationer, matrikulære sager samt håndhævelsen af plan- og byggelovgivningen.
I 2017 er der givet 350 byggetilladelser, 85 landzonetilladelser og lavet 2 lokalplaner. Herudover er der givet
dispensationer fra lokalplanerne samt udtalelser både på byggesag og landzoneområdet.
TM 340 Miljø og Naturbeskyttelse
På Miljø- og naturområdet har Teknik og Miljøudvalget ansvaret for en række planer, herunder natur- og
vandplaner, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, kommunens plan for vandforsyning samt for spildevandsplan, klimatilpasningsplan og affaldsplan.
Udvalget har ligeledes ansvar for myndighedsopgaver i forhold til udarbejdelse af miljøgodkendelser, miljøtilsyn med forurenende virksomheder og husdyrbrug, genesager, tilsynet med vandforsyningsanlæg samt håndhævelse i øvrigt af korrekt affaldshåndtering, rotteproblemer mv. Der føres rutinemæssigt tilsyn med i alt 314
mindre og større virksomheder og husdyrbrug samt 19 almene vandværker. Derudover har udvalget også ansvar for kommunens myndighedsopgaver efter jordforureningsloven.
Af øvrige opgaver som hører under Teknik og Miljøudvalgets ansvarsområde kan nævnes håndhævelse af vandløbsloven samt vedligeholdelse af kommunens offentlige vandløb. I Sorø Kommune er der ca. 186 km. offentlige vandløb, som afleder drænvand, spildevand, overflade- og grundvand. Endelig ligger opgaven med vedligeholdelse af offentlige naturstier, gravhøje mv. også under udvalgets ansvarsområde.
TM 360 Ejendomme
Bygninger og Arealer
Området omfatter udgifter til ejendomsdrift samt vedligeholdelse af alle Sorø Kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter bl.a. rengøring, teknisk service, energi, bygningsvedligeholdelse, forsikringer samt skatter og afgifter.
På området arbejdes der med ejendomsstrategien ”Mindre – men bedre plads”.
De kommunale ejendomme dækker over 86 ejendomme, herunder 328 bygninger med en samlet indvendig
kvadratmeter på ca. 154.000 m2. Hertil kommer udvendige arealer på matriklerne. På de kommunale ejendomme er der pt. opgjort et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 60 mio. kr.
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Budget for Teknik og Miljøudvalget:
Regnskabsår 2018
1.000

Oprindeligt
budget

2019

2020

2021

2022

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Teknik og Miljøudvalget

99.098

97.182

94.763

94.214

94.135

Forsyningsvirksomheder

-214

-46

-46

-46

-46

Vej og Park

19.285

19.651

19.499

19.436

19.436

Trafik og infrastruktur

24.747

20.267

19.899

19.848

19.753

3.693

4.104

4.107

4.107

4.107

51.586

53.206

51.304

50.869

50.885

Miljø og naturbeskyttelse
Ejendomme

Note: 2018 er i 2018 - priser og 2019 - 2022 er i 2019 - priser
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Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2019 (2020-2022)
Teknik- og miljøudvalget

Nr
.

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Tekniske ændringer drift
310 - Forsyningsvirksomheder
1 Renovation

162.103

57.233

57.233

57.233

0

0

0

-53.800

-439.000

-439.000

-439.000

-439.000

-1.694.100

-3.674.300

-3.724.300

-3.764.300

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

0

0

0

330 - Trafik og Infrastruktur
2

Vejafvandingsbidrag

3

Movia

4

Gadebelysning

5

Gadebelysning - flytning af driftsmidler
340 - Natur og miljøbeskyttelse

6

7

Rottebekæmpelse

Nulsum da meromkostning

0 opkræves via borgerne.

30.000

30.000

30.000

30.000

Vedligeholdelse af stier - Istidsruten
360 - Ejendom, Service og drift

8

Kommunale ældreplejeboliger

631.200

179.114

-246.774

-230.940

9

Sikring af affaldscontainere – reduktion af omkostninger til forsikring

125.000

125.000

125.000

125.000

-1.984.797

-4.521.953

-4.997.841

-5.075.807

216.842

216.842

216.842

216.842

Tekniske ændringer drift i alt
Tekniske ændringer anlæg
330 - Trafik og Infrastruktur
10 Indeksregulering af NCC kontakten
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Byrådets beslutning af
22.12.2017 om bevilling af
30.000 kr. til vedligehold af
sti jf. 340-2015-27107 om
Istidsruten

Nr
.
11 Byggemodning Klokkergården

2019
-5.374.222

2020

2021

2022

Bemærkning
Der henvises til skema vedrørende Byggemodning Klokkergården.

800.000

Byggemodning Klokkergården flytning af budget fra ØKU til TMU

800.000

800.000

800.000

800.000

0

0

264.546

0

Tekniske ændringer anlæg i alt

-3.557.380

1.016.842

1.281.388

1.016.842

Tekniske ændringer i alt

-5.542.177

-3.505.111

-3.716.453

-4.058.965

14 Renovering og opgradering af driften på Lillevangsvej

95.715

39.620

39.620

39.620

15 Affaldssortering i byrummet

50.000

50.000

50.000

0

1.172.400

1.172.400

1.172.400

1.172.400

400.000

400.000

400.000

400.000

18 Lys på Veddebanen (fra anlæg)

25.000

25.000

25.000

25.000

19 Lastbil parkering (fra anlæg)

50.000

50.000

50.000

50.000

20 Udbedring af servicevejen fra Brandsmarksvej til Monarc (fra anlæg)

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

30.000

30.000

30.000

13.335

13.335

13.335 55.277 kr. årligt.

12 Gadebelysning - flytning til anlæg
360 - Ejendom, Service og drift
13 Kommunale ældreplejeboliger anlægsarbejder

Budgetønsker drift
320 - Vej og Park

330 - Trafik og Infrastruktur
16 Manglende drift af broer og bygværker (fra anlæg)
17 Tilsynsmedarbejder til graveeftersyn og broeftersyn

21 Etablering af mobilitetspulje

100.000

22 Udlån af bycykler

100.000

23 Udlån af el-cykler

115.000
13.335

24 Etablering af cykelsti på Dianalundvej (med alternativer) (fra anlæg)
340 - Miljø og naturbeskyttelse
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Med alternativer til beløb:

Nr
.

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

360 - Ejendom, Service og drift
25 Fra ufaglært til faglært - Rengøring

175.000

175.000

175.000

175.000

26 Vask af vinduer indvendigt på kommunale bygninger

120.000

120.000

120.000

120.000

2.411.450

2.070.355

2.070.355

2.020.355

2.000.000

0

0

0

600.000

0

0

0

0

6.500.000

-2.000.000

3.500.000

3.000.000

0

0

0

31 Renovering af signalanlæggene på Nordmarksvej og Absalonsgade

750.000

0

0

0

32 Færdiggørelse Skelbæklund

250.000

0

0

0

0

0

9.730.000

-770.000

Budgetønsker drift i alt
Budgetønsker anlæg
320 - Vej og Park
330 - Trafik og Infrastruktur
27 Lastbil parkering
28 Lys på Veddebanen
29 Byggemodning Pilegårdstrekanten i Dianalund
Renovering af bro på Næstvedvej, Parnasvej, Tornmarksvej og Fjen30 neslevmaglevej.

33 Byggemodning Slettebjerg, Stenlille

75.000

50.000

480.000

100.000

248.000

0

0

0

1.300.000

0

0

0

34 Tilgængelighedsprojekter på offentlige veje
35 Udbedring af servicevejen fra Brandsmarksvej til Monarc
Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af krydset Fægangen - Store
36 Ladegårdsvej
37 Etablering af cykelsti på Dianalundvej (med alternativer)

Med alternativer til beløb i
2019: 7.500.000

2.680.000
941.000

38 Trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Dianalundvej
360 - Ejendom, Service og drift
39 Nyt halgulv til Alsted Hallen
Etablering af mødecenter på Sorø Rådhus (Gl. Rådhusstuen ved Job40 centeret)
Ombygning af kantinen på Sorø Rådhus (fleksibel væg og øget antal
41 siddepladser)
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500.000

0

0

0

500.000

0

0

0

250.000

0

0

0

Nr
.
42 APV pulje

2019
500.000

43 Holbergskolen tagrenovering blok F incl.lofter

2020

2021

2022

Bemærkning

0

0

0

1.684.766

0

0

0

250.000

250.000

250.000

250.000

45 Pedersborg hallens tag og foyer

2.984.667

0

0

0

46 Sorø hallens tag (rundbuehallen)

2.205.419

0

0

0

Budgetønsker anlæg i alt

20.718.852

6.800.000

8.460.000

3.080.000

Teknik og Miljøudvalget i alt

17.588.125

5.365.244

6.813.902

1.041.390

44 Innovative toiletter på skoler
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BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
1

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Renovation

UDVALG:

Teknik og Miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

310 – Forsyningsvirksomhed

FREMSAT AF:

Flere
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Vedr. Budget 2019 for affaldsområdet, er det nødvendigt med en tilretning af det budget, der er registreret.
Budgettet tager udgangspunkt i de beregnede takster for 2019.
Tilretning af budget og takster skyldes ændringer af priser for de enkelte ordninger som følge af nye priser fra
vognmand vedr. affaldsindsamling.
Budgettet er inklusiv bærbare batterier, hvor der afsættes kr. 91.804 (xg-579).
Nedenstående tal er 2019 priser.

2. Kobling til lovgivning
Kommunerne skal i medfør af affaldsbekendtgørelsen bl.a. sørge for, at der sker bortskaffelse og nyttiggørelse
af affald. Herunder er kommunerne forpligtet til at arbejde for nå målene i statens ressourcestrategi om øget
genanvendelse af affald.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald taler ind i flere af Vision- og Planstrategiens temaer, herunder Sorø som
et godt sted at bo jf. visionens første afsnit.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2019-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

46.205

-115.898

+162.103

Budgetår 2020

46.205

-11.028

+57.233

Budgetår 2021

46.205

-11.028

+57.233

Budgetår 2022

46.205

-11.028

+57.233

5. Placering i Opus:
2115500160 + 6
Profitcenter
flere

PSP/omk.sted

Flere

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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Artskonto

Flere

Peter Dorff Hansen

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
2

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Vejafvandingsbidrag

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 – Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

022811
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
På baggrund af Sorø Forsynings oplysninger om investeringsniveau for 2019-2022 og deraf beregnede vejafvandingsbidrag er nedenfor anført forslag om ændring af budget for vejafvandingsbidrag. Den benyttede faktor til
beregning af vejafvandingsbidrag i Sorø er 3 %.
Som følge af, at en ny beregningsmodel ventes indført, er der usikkerhed om niveauet for vejafvandingsbidrag i
såvel 2019 som fremover.

2. Kobling til lovgivning
Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg (Betalingsloven).

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
XG-537
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
729.400
729.400

0

Budgetår 2020

683.800

683.800

0

Budgetår 2021

683.800

683.800

0

Budgetår 2022

683.800

630.000

-53.800

5. Placering i Opus:
Profitcenter
2116200001

PSP/omk.sted

XG-537-5

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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Artskonto

René Nielsen

40402000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
3

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Tilskud til busdrift - MOVIA

UDVALG:

Teknik og Miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

023231 – Busdrift
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
I juni måned fremsender Movia budget 2019, 1. behandling. Budget 2019, 1. behandling giver en fornemmelse
af, hvordan økonomien for den kollektive trafik i Teknik, Miljø og Drift kommer til at se ud i 2019. Dog vil Budget 2019, 2. behandling give et endnu mere retvisende billede af udgifterne det kommende år. Budget 2019 2.
behandling bliver sendt ud i september 2018. Budgettallene nedenfor bygger på Movia budget 2019, 1. behandling.
Teknik, Miljø og Drift skal i 2019 betale Movia for:
• De rutebundne busser, der kun kører i Sorø Kommune
• De fælleskommunale busser og tilskud til Region Sjælland´s bus 420.
• Solidarisk betaling til andre kommuners fælleskommunale linjer
• Tilskud til administration
• Flextur
Ifølge Budget 2019, 1. behandling, vil Teknik, Miljø og Drift skulle betale 15.764.000 kr. i tilskud for 2019 og
frem, såfremt forskellige faktorer ikke ændres bl.a. den bestilte kollektive trafikmængde og passagertallene.
Såfremt tallene ved 2. behandlingen ikke kan nå at indgå i budget 2019 vil eventuelle ændringer i forhold til 1.
behandlingen blive præsenteret i økonomiske redegørelse.
2. Kobling til lovgivning
Lov om Trafikselskaber

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
16.203.000
15.764.000

-439.000

Budgetår 2020

16.203.000

15.764.000

-439.000

Budgetår 2021

16.203.000

15.764.000

-439.000

Budgetår 2022

16.203.000

15.764.000

-439.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter
2116200003

PSP/omk.sted

XG-539-1

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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Artskonto

Vibeke Solvang

59554000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
4

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Gadebelysning

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Sorø Kommune har indgået ny driftsaftale med Verdo for vedligeholdelse af gadebelysningen.
Den nye driftsaftale vil give en besparelse på op til 800.000 kr. i forhold til aftalen med SEAS-NVE. I den nye
aftale er indbygget, at de første 230.000 kr. til hærværk/skadevolder er indeholdt, således at i år, hvor beløbet måtte blive overskredet, vil besparelsen være mindre.
Endvidere har Sorø Kommune garanteret leverandøren 400.000 kr. i 2018 og 800.000 kr. i 2019 til renoveringsarbejder. I forhold til den nuværende anlægsværdi er 800.000 kr. for lav til at undgå en forringelse af anlægsværdien. Det anbefales derfor som minimum, at afsætte 800.000 kr. årligt til renoveringsarbejder. I de år,
hvor der er brug for flere midler vil de via budgetforhandlingerne blive søgt sideløbende til konkrete projekter.
Dette vil bringe det samlede anlæg i ensartet tilstand.

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
5.194.100
3.500.000
-1.694.100
Budgetår 2020

6.874.300

3.200.000

-3.674.300

Budgetår 2021

6.874.300

3.150.000

-3.724.300

Budgetår 2022

6.874.300

3.110.000

-3.764.300

5. Placering i Opus:
Profitcenter

2116200001

PSP/omk.sted

XG-000000053700009

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

52

Artskonto

René Nielsen

45402000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
5

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Gadebelysning – flytning af driftsmidler

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Sorø Kommune har tilbagekøbt gadebelysningen fra SEAS-NVE, som dog fortsat skal vedligeholdes og renoveres
løbende. Dette var der afsat driftsmidler til.
Da der i alle overslagsårene er tale om forbedringer af gadebelysning, indstilles det at flytte disse midler fra
drift til anlæg.
Denne tekniske ændring skal ses i sammenhæng med med den tekniske ændring ”Gadebelysning - flytning til
anlæg” under tekniske ændring – anlæg.

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
800.000
0

-800.000

Budgetår 2020

800.000

0

-800.000

Budgetår 2021

800.000

0

-800.000

Budgetår 2022

800.000

0

-800.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter

2116200001

PSP/omk.sted

XG-000000053700009

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

53

Artskonto

René Nielsen

45402000
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6

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Rottebekæmpelse

UDVALG:

Teknik og Miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

340 Natur og Miljø

FREMSAT AF:

005593
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Kommunerne har travlt med at håndtere et fortsat stigende antal rotteanmeldelser. Hertil kommer en række
nye kommunale opgaver. Kort fortalt stiller staten krav om mere fokuserede tilsyn, øget tilgængelighed for
henvendelser udenfor almindelig arbejdstid (fx weekend), for anmeldelser om rotter indendørs i boliger og på
fødevarevirksomheder. Derudover er der en større opgave med blandt andet tilbud om opsætning af rottespærrer i private institutioner i tråd med praksis for offentlige institutioner, hvor der i øvrigt allerede er opsat
rottespærrere.
Rottebekæmpelsen i Sorø Kommune forestås af Vej og Park, hvor modtagelse og håndtering af henvendelser
udenfor almindelig arbejdstid kræver, at den nuværende bemanding øges. Dette også af hensyn til håndtering
af det øgede antal anmeldelser.
Forslag til revision af Sorø Kommunes handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter vil i løbet af
2018 blive forelagt Teknik og Miljøudvalget.
Nuværende gebyr i Sorø Kommune er 0,043 promille af ejendomsværdien. Øgede udgifter til bemanding mv.
betyder, at det kommende gebyr stiger til 0,0691 promille. For en ejendom med en offentligt ejendomsvurdering på 2,0 mio. kr. vil det øgede gebyr til 0,0691 promille betyde, at der i 2019 opkræves 138 kr. for rottebekæmpelse. Samme ejendom bliver i 2018 opkrævet 86 kr. efter den nuværende promille.
Opkrævet ejendomsskat i 2018 beløber sig til 1,0 mio. kr. På baggrund af Vej og Parks forventede øgede omkostninger er der beregnet en fremadrettet opkrævning. Den øgede promillesats for gebyr vil indebære en
indbetaling på 1,7 mio. kr.
2. Kobling til lovgivning
Folketinget har i 2017 vedtaget en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planen har fokus
på en styrket forebyggende indsats, mere effektiv bekæmpelse og bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler.
Tiltagene i handlingsplanen er indarbejdet i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr.
1723 af 17/12/2017).
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Rottebekæmpelse taler ind i flere af Vision- og Planstrategiens temaer, herunder Sorø som et godt sted at bo
jf. visionens første afsnit.
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
5. Placering i Opus:
Profitcenter
2115300004

PSP/omk.sted

XG-522-1

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
54

Artskonto

79402000

Peter Dorff Hansen
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Vedligeholdelse af stier - Istidsruten

UDVALG:

Teknik og Miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

340 Natur og Miljø

FREMSAT AF:

003850
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Den 22. december 2017 besluttede Byrådet, at Sorø Kommune sammen med 4 øvrige kommuner skal deltage i
projektet Istidsruten.
I den forbindelse tiltrådte Byrådet, at der i forbindelse med næste budgetproces medtages en tekniske rettelse
på 30.000 kr. årligt fra og med budget 2019.

2. Kobling til lovgivning
Ingen bindende lovgivning.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Etablering af Istidsruten og den løbende vedligeholdelse af stierne støtter op om Tema 3: Styrket omdømme Oplevelser i natur, kultur og historie i Vision og Planstrategien.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
42.900
72.900

+30.000

Budgetår 2020

43.100

73.100

+30.000

Budgetår 2021

43.100

73.100

+30.000

Budgetår 2022

43.100

73.100

+30.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter
2115100000

PSP/omk.sted

XG-104-2

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

55

Artskonto

49402000

Peter Dorff Hansen
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Kommunale ældreplejeboliger

UDVALG:

Teknik- og Miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

360 – Ejendomme

FREMSAT AF:

Flere
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Sorø Kommunes administrator (DAB) udarbejder hvert år et budgetforslag til Sorø Kommune for de udgifter og
indtægter, der er vedr. ældreplejeboligernes bolig- og servicearealer. Budgetforslaget tager udgangspunkt i de
realiserede driftsindtægter og –udgifter, som Sorø Kommune har til de enkelte ældreplejeboliger i det indeværende regnskabsår. Derudover tages der også udgangspunkt i den 10-årige vedligeholdelsesplan. I budgetforslagene sigtes der efter at holde huslejerne i ro, så de kun indeksreguleres årligt.
Huslejen vil i 2019 blive reguleret som følgende:
- Søparken 0,00 %
- Egecentret 1,12 %
- Holbergcentret/Rosenhuset 0,53 %
- Lynge 0,00 %
- Slaglille 0,00 %
- Skovglimt 0,00 %
- Mølleparken/Blomstergården 5,95%
Huslejestigningen på Mølleparken/Blomstergården er uundgåelig, da budgetposterne er skåret til, og bl.a. er
hensættelserne på et i forvejen meget lavt niveau. Huslejestigningen vil kun kunne justeres, hvis der skæres
på servicen. Dette drøftes på beboermøde i efteråret, hvor beboerne vedtager/kommer med ændringer til
budgettet.

Plejeboliger
Plejeboliger Søparken

2019
-118.776

2020
-118.776

2021
-118.776

2022
-118.776

72.400

-78.600

-33.300

-25.750

425.300
-150.451

248.027
-101.278

-56.419
-122.624

86.170
-130.248

Plejeboliger Slaglille

373.000

249.179

231.444

17.015

Plejeboliger Skovglimt

130.900

73.562

30.994

107.444

-101.173
631.200

-93.000
179.114

-178.093
-246.774

-166.795
-230.940

2019

2020

2021

2022

-75.709

-77.351

-78.726

-75.232

2.849

37.906

47.864

59.166

92.243

96.168

101.839

188.694

-53.293

-21.389

17.616

20.417

Servicearealer Slaglille

61.258

63.745

103.239

17.866

Servicearealer Mølleparken

56.436

56.885

58.581

68.887

Servicearealer i alt

83.784

155.964

250.413

279.798

Total ændring i alt

714.984

335.078

3.640

48.858

Plejeboliger Egecentret
Plejeboliger Holbergcentret
Plejeboliger Lynge

Plejeboliger Mølleparken
Plejeboliger i alt
Servicearealer
Servicearealer Søparken
Servicearealer Egecentret
Servicearealer Holbergcentret
Servicearealer Lynge

Plejeboligernes budgetbehov på hhv. 631.200 kr. i 2019, 179.114 kr. i 2020, -246.774 kr. i 2021 og -230.940 kr.
56

i 2022 finansieres fra kassen, da beboerne har sparet disse midler op på henlæggelseskonti via deres husleje.
Servicearealets budgetbehov på 83.784 kr. i 2019, 155.964 kr. i 2020, 3.640 kr. i 2021 og 279.798 kr. i 2022
finansieres fra bygningsvedligeholdelseskontoen i Teknik, Miljø og Drift. Skovglimt er udeladt af servicearealets
budgetbehov, da de har eget budget hertil.
2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
-10.615.600
-9.984.400
+631.200
Budgetår 2020

-10.615.600

-10.436.486

+179.114

Budgetår 2021

-10.615.600

-10.862.374

-246.774

Budgetår 2022

-10.615.600

-10.846.540

-230.940

5. Placering i Opus:
Profitcenter
Flere

PSP/omk.sted

Flere

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

57

Artskonto

Hanne Bøgh Glass

Flere

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Sikring af affaldscontainere – reduktion af omkostninger til forsikring

UDVALG:

Teknik- og Miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

360 - Ejendomme

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Sorø Kommune har indført nyt affaldssystem med sortering af/inddeling i flere fraktioner. Dette medfører, at
antallet af affaldscontainere ved de enkelte bygninger øges.
Kommunens leverandør af forsikringsydelser har i sin leverance til kommunen forudsat, at affaldscontainerne
senest i 2018 blev fastgjorte/aflåste med henblik på forebyggelse af ildspåsættelse. Denne aflåsning gør, at
Affaldsplus skal anvende øget tid i forhold til op-/aflåsning af containerne. Dette faktum, samt at antallet af
containere øges, gør at omkostningen til renovation stiger, hvilket ikke kan rummes af driftsbudgettet.

2. Kobling til lovgivning
Brandfaren kan reduceres, og dermed overholder kommunen krav fra leverandøren af forsikringsydelserne.
Dette reducerer omkostningerne til forsikringer.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Stabil drift i form af sikre bygninger samt økonomisk ansvarlighed.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
0
125.000
+125.000
Budgetår 2020

0

125.000

+125.000

Budgetår 2021

0

125.000

+125.000

Budgetår 2022

0

125.000

+125.000

5. Placering i Opus:
2001000161/
Profitcenter
2001000106

PSP/omk.sted

2001000161/
2001000106

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

58

Artskonto

Hanne Tidemand

49364000
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10

ANLÆG

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

NCC funktionskontrakt indeksreguleringer

UDVALG:

Teknik og Miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

22823
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Betalingen til NCC funktionskontrakten indeksreguleres hvert år med det løbende indeks for juni kvartal. I indekset indgår bl.a. olieprisen (ca. 1/3), og pga. de sidste års faldende oliepriser, har betalingen til NCC været
mindre end budgetteret. Såfremt olieprisen igen stiger vil indekset og dermed betalingen til NCC også stige, og
budgettet vil skulle opskrives.
Budgettet til NCC funktionskontrakten vil blive justeret på baggrund af det løbende indeks for juni kvartal.
Indekset for juni måned er først tilgængeligt i midten af august måned, og derfor tages der udgangspunkt i
indekset for 2017 plus en prisfremskrivning.
Budget 2019-2022 tager på nuværende tidspunkt udgangspunkt i indeks for 2017 samt prisfremskrivning jf.
statens budgetvejledning 2019 (2017/2018) på brændsel ”(3,82 %)” og arbejdsløn ”(1,24 %)”.
Ca. 1/3 af indekset omfatter arbejdsløn og 2/3 brændsel. Dette giver en samlet prisfremskrivning på 2,96 %.
I 2017 var betalingen til NCC efter juni indekset kr. 9.416.999
På baggrund af ovenstående bliver Budget 2019-2022 kr. 9.416.999 * 2,96 % = 9.695.742 kr.
2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
9.478.900
9.695.742
+216.842
Budgetår 2020

9.478.900

9.695.742

+216.842

Budgetår 2021

9.478.900

9.695.742

+216.842

Budgetår 2022

9.478.900

9.695.742

+216.842

5. Placering i Opus:
Profitcenter
8000000001

PSP/omk.sted

XA-318-03

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

59

Artskonto

Vibeke Solvang

45899000
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ANLÆG

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Byggemodning Klokkergården

UDVALG:

Teknik, Miljø og Drift

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Størstedelen af byggemodningen af Klokkergården er ved at være overstået. Der mangler nu kun byggemodning
af en storparcel, der deles op til 8 mindre parceller. Byggemodningen kommer til at foregå i efteråret 2018, og
grundene forventes at blive udbudt sidst på efteråret 2018. Herudover mangler der at blive lagt slidlag på vejene. Dette kommer først til at ske i 2019.
Der er givet en anlægsbevilling på 36.300.000 kr. til den samlede byggemodning. TMD har lavet en opgørelse
over forbrugte midler og anslået, hvor meget der skal bruges for at blive helt færdig. Tilbuddene på byggemodningen har været lavere end det rådgiver havde anslået, og det forventes derfor, at der kan lægges nogle
midler i kassen.
I budgettet for 2019 er der et budget på 6.174.222 kr. Her skal der kun anvendes 800.000 kr. til slidlag. Det
resterende afsatte beløb i budget på 5.377.222 kr. kan derfor kommes i kassen.
Budgettet til den resterende del af byggemodningen er ved en fejl placeret under Økonomiudvalget. Med denne tekniske ændring flyttes det korrigerede budget på 800.000 kr. fra Økonomiudvalget til Teknik og Miljøudvalget.
2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
VIPS 18: Tema 1: Det sammenhængende familieliv.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
6.174.222
800.000
-5.374.222
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
5. Placering i Opus:
Profitcenter
8000000008

PSP/omk.sted

XA-305-01

6. Udarbejdet af:
Center: TMD

Sagsbehandler:

60

Artskonto

Vibeke Solvang

40899020
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ANLÆG

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Gadebelysning – flytning til anlæg

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Sorø Kommune har tilbagekøbt gadebelysningen fra SEAS-NVE, som dog fortsat skal vedligeholdes og renoveres
løbende. Dette var der afsat driftsmidler til.
Da der i alle overslagsårene er tale om forbedringer af gadebelysning, indstilles det at flytte disse midler fra
drift til anlæg.
Denne tekniske ændring skal ses i sammenhæng med den tekniske ændring ”Gadebelysning - flytning af driftsmidler” under tekniske ændring – drift.

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
0
800.000
+800.000
Budgetår 2020

0

800.000

+800.000

Budgetår 2021

0

800.000

+800.000

Budgetår 2022

0

800.000

+800.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter
8000000004

PSP/omk.sted

XA-420-1

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

61

Artskonto

René Nielsen

45899009
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Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Kommunale ældreplejeboliger anlægsarbejder - Holbergcentret

UDVALG:

Teknik- og Miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

360 – Ejendom, service og drift

FREMSAT AF:

Flere
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Sorø Kommunes administrator (DAB) udarbejder hvert år et budgetforslag til Sorø Kommune for de udgifter og
indtægter, der er vedr. ældreplejeboligernes bolig- og servicearealer. Budgetforslaget tager udgangspunkt i de
realiserede driftsindtægter og – udgifter, som Sorø Kommune har til de enkelte ældreplejeboliger i det indeværende regnskabsår. Derudover tages der udgangspunkt i den 10-årige vedligeholdelsesplan. I budgetforslagene sigtes der efter at holde huslejerne i ro, så de kun indeksreguleres årligt.
Ved større anlægsprojekter fra den 10-årige vedligeholdelsesplan afholdes servicearealets andel via anlæg som
finansieres fra kassen.
I den kommende budgetperiode 2019-2022 er der planlagt følgende større anlægsarbejder i den 10-årige vedligeholdelsesplan:
-

Holbergcentret – udskiftning af vinduer i 2021 (Syrenhuset).
Holbergcentret – facadebeklædning, stern og vindskeder renoveres og males i 2021 (Violhuset).

Servicearealets andel bliver 264.546 kr., jf. beregningen nedenfor.
Udskiftning af vinduer i 2021:
Facadebeklædning, stern og vindskeder renoveres og males i 2021:

450.000 kr. ekskl. moms.
240.000 kr. ekskl. moms.

Bolig:
450.000 x 1,25 x 0,6166 = 346.838 kr.
240.000 x 1,25 x 0,6166 = 184.980 kr.
I alt:
= 531.818 kr.
Service:
450.000 x 0,3834 = 172.530 kr.
240.000 x 0,3834 = 92.016 kr.
I alt:
= 264.546 kr.

Indtægtsbevilling, bolig
Udgiftsbevilling, bolig
Udgiftsbevilling, service
Samlet udgift

År 1
0
0
0
0

År 2
0
0
0
0

År 3
-531.818
531.818
264.546
264.546

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

62

År 4
0
0
0
0

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
0
0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

264.546

+264.546

Budgetår 2022

0

0

0

5. Placering i Opus:
Profitcenter
8000000001

PSP/omk.sted

XA-419-1

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

63

Artskonto

Hanne Bøgh Glass

45899009
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Renovering og opgradering af driften på Lillevangsvej

UDVALG:

Teknik- og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

320 – Vej og Park

FREMSAT AF:

022814
Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Sorø Kommune modtager mange henvendelser fra beboerne på Lillevangsvej med klager over grusvejens beskaffenhed.
Det driftsniveau som er besluttet på vedligeholdelse af kommunens grusveje, tilsiger at der hvert år rettes 80
huller i alt på samtlige kommunens grusveje. Det skønnes, at der på Lillevangsvej hvert år opstår 250 huller.
Samtidig er det ikke tilstrækkeligt kun at rette huller på en grusvej, hullerne opstår hurtigt igen. Vedligeholdelsen bør angribes helt anderledes og med materiel som Vej og Park ikke er i besiddelse af, og som det heller
ikke er rentabelt at Vej og Park investerer i.
Sidste år fremsatte TMD et budgetønske på asfaltering af vejen på 1,8 mio. kroner. Dette blev ikke prioriteret i
budgetprocessen.
I foråret 2018 blev Teknik- og Miljøudvalget forevist vejen i forbindelse med deres besøg hos kommunens drift
aktører. Det blev besluttet, at Vej og Park skulle indstille et budgetønske på en renovering af grusvejen efterfulgt af årlige vedligeholdelse af vejen.
Økonomi ved ekstern drift:
2019
Renovering (forår) kr. 72.865
Vedligehold (efterår) kr. 22.850
2020-fremover
Vedligehold (forår) kr. 19.810
Vedligehold (efterår) kr. 19.810
Besparelsen på Vej og Parks budget vil være forholdsvis beskeden, ca. 5.000 kroner, da det samlede budget til
grusvej i hele Sorø Kommune kun er på 50.000 kroner. Vi foreslår i stedet, at besparelsen ikke fjernes fra Vej
og Parks budget, men i stedet anvendes til at løfte vedligeholdelsesniveauet på de øvrige grusveje i kommunen.
2. Servicemæssige forbedringer
Der er ingen tvivl om, at beboerne på Lillevangsvej vil opleve en klart forbedret service og ikke længere (med
deres egne ord) skal føle sig som ’anden rangs borgere’ i Sorø Kommune.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Opmærksomhed i forhold borgere som udenfor byområderne.
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

50.000

145.715

+95.715

Budgetår 2020

50.000

89.620

+39.620

Budgetår 2021

50.000

89.620

+39.620

Budgetår 2022

50.000

89.620

+39.620

5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
64

Jesper Folke Andersen

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
15

DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Affaldssortering i byrummet

UDVALG:

Teknik- og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

320 Vej og Park

FREMSAT AF:

022811
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
I budget 2017 bevilligede byrådet 50.000 kroner årligt i 2017, 2018 og 2019 til udskiftning af affaldskurve i byrummet. Dette på baggrund af at kommunens byinventar – specielt affaldskurvene, var slidte og skæmmede i
bybilledet, hvorfor en udskiftning var tiltrængt.
I dette budgetønske var dog ikke indtænkt, at Sorø Kommune fra og med 2018 indfører affaldssortering af husholdningsaffald, hvilket kommunen selvfølgelig skal understøtte i det offentlige rum med indførelse af sorteringsaffaldskurve placeret strategiske steder som f.eks. på Torvet og ved stationen i Sorø, ved Dianalundcentret, ved Stenlille station samt 4 andre steder i alt 8 stk.
Sorteringskurvene er 50-75% dyrere end de almindelige affaldskurve, derved vil vi kunne udskift 2-3 om året for
den vedtagne bevilling, i modsætning til de 6 stk. vi skiftede i Sorø by i 2017.
Vi ansøger derfor om, at få bevilliget ekstra 50.000 kroner i 2019 og samtidig forlænget bevillingen med 2 år så
den også dækker budgetårene 2020 og 2021.

2. Servicemæssige forbedringer
Det er en almindelig kendt erfaring fra andre kommuner, at borgerne i forbindelse med indførelse af sorteringsordninger i de private husholdninger efterspørger mulighed for sortering på offentlige steder. Derfor er
det vigtig, at kommunen udnytter denne interesse og øget fokus hos borgerne og indfører sorterings affaldskurve i byrummet. Succesraten er langt større, hvis indførelsen koordineres privat og offentligt.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Sortering medvirker til øget genbrug og mindre ressourcespild.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

50.000

100.000

+50.000

Budgetår 2020

0

50.000

+50.000

Budgetår 2021

0

50.000

+50.000

Budgetår 2022

0

0

0

5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

65

Jesper Folke Andersen
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Manglende drift af broer og bygværker

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

022811
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Sorø Kommune har over 120 broer og bygværker bestående af alt fra små rørunderføringer, stibroer i træ og
metal til større beton- og jernbanebroer. Hertil kommer også dæmningen mellem Sorø Sø og Pedersborg Sø.
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har et årligt budget for broer og bygværker på 227.600 kr. Det årlige budget
bliver fortrinsvist brugt til generaleftersyn, således at skader, der kan påvirke sikkerheden ved brug af bygværket kan imødegås. Herved er der ikke det nødvendige råderum til løbende vedligeholdelse, hvilket har en negativ betydning for levetiden.
Der gennemføres hvert 5. - 6. år generaleftersyn af de enkelte broer og bygværker. Formålet er at opretholde
trafiksikkerheden og bevare de investerede værdier samt holde driftsudgifterne på et minimum. På baggrund
af registreringerne af bygningsdelenes tilstand og skader, fås et overblik over de kommende reparationsomkostninger.
Generaleftersynene fra de sidste 5 år har inddelt alle broer i 6 karaktergrupper fra 0 til 5, hvor 0 er i perfekt
stand mens 5 betyder fuldstændigt nedbrudt. Broindekset for 2017 er baseret på broer med en spændvidde på
mindst 2 m, hvor mindre broer, såsom rør ikke er medtaget. Gennemsnitskarakteren for Sorø Kommune er oplyst i indekset til at være 2,03, som er i den høje ende.
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anslår, at Sorø Kommunes samlede bygværker udgør en nyværdi på ca. 143
mio. kr. Det samlede efterslæb for kendte reparationsarbejder er for nuværende ca. 27 mio. kr.
Hvis efterslæbet dækkes, vil de årlige vedligeholdelses- og reparationsomkostninger i den efterfølgende periode erfaringsmæssigt kunne sættes til 0,7-1,0 % af bygværkmassens nyværdi, dvs. 1 – 1,4 mio. kr. pr. år.
Problematikken ved et for lavt driftsbudget er, at flere vedligeholdelsesarbejdere ikke kan udføres. Dette betyder, at der kan komme sikkerhedsmæssige udfordringer, hvor der kan blive behov for at afspærre broer.
Derudover må der på sigt ventes svigt i bygværket, som vil betyde en udskiftning lang tid før det skulle være
nødvendigt. Her kan den nye stål stibro over motorvejen være et eksempel. Den skal males løbende, men
grundet stor udgift til afspærring af motorvejen ved arbejdet, er det ikke muligt med det nuværende budget.
2. Servicemæssige forbedringer
Det kan undgås, at der på sigt vil blive lukket flere og flere bygværker for at sikre sikkerheden for brugerne.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

227.600

1.400.000

+1.172.400

Budgetår 2020

227.600

1.400.000

+1.172.400

Budgetår 2021

227.600

1.400.000

+1.172.400

Budgetår 2022

227.600

1.400.000

+1.172.400

5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
66

Renè Nielsen
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Tilsynsmedarbejder til graveeftersyn og broeftersyn

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

022811
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Fagcenteret oplever, at der ikke er de nødvendige ressourcer til at lave tilsyn på igangværende gravearbejder
og eftersyn af færdigmeldte gravearbejder. Herved opstår der løbende problemer med, at de firmaer, der
graver opsætter ulovlige afspærringer, som er til fare for trafikken. Endvidere kan fortove og veje få en dårligere levetid, såfremt der ikke er tilsyn med arbejdets kvalitet.
Sorø Kommune har 120 broer, som ikke har en fast tilsynsmedarbejder, løbende nedbrud bliver derfor ikke
udbedret, inden de udmunder i et fatalt nedbrud.
Derfor søges der om en tilsynsmedarbejder til disse to opgaver.
2. Servicemæssige forbedringer
Trafikanter vil opleve en mere trafiksikker kørsel i kommunen, og værdien af fortove og veje vil blive forbedret på sigt.
Udgifter til større vedligeholdelsesarbejder på bygværker bliver formindsket, og bygværkernes levetid bliver
forlænget mest muligt.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Forbedret trafiksikkerhed, når vejarbejderne bliver mere bevidste om, at der holdes opsyn med dem.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

400.000

+400.000

Budgetår 2020

0

400.000

+400.000

Budgetår 2021

0

400.000

+400.000

Budgetår 2022

0

400.000

+400.000

5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

67

Renè Nielsen
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Etablering af mobilitetspulje

UDVALG:

Teknik og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Der henvises til sagsfremstilling 119. Økonomiudvalget den 20.6.2018 Undersøgelse af alternative mobilitetsløsninger.
Etablering af en mobilitetspulje på 100.000 kr.
Borgerne i Sorø Kommune vil kunne søge puljen til mobilitetsløsninger i kommunen. Der vil for eksempel kunne
søges om tilskud til oprettelse af en landsbybus, delebilsforening, samkørselsforsøg, elcykelforening, m.m.
Tilskuddet vil f.eks. kunne bruges som støtte til indkøb af bil eller el-cykler, oprettelse af bookingsystem m.m.
Der vil kun kunne søges om tilskud til oprettelse af mobilitetsløsninger og ikke til driften.
Hvis midlerne afsættes, vil der laves en politisk sag hvori ansøgningskriterier specificeres.
2. Servicemæssige forbedringer
Forbedrede mobilitets- og transportmuligheder for i kommunen.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Kobling til Vision- og Planstrategien ift. bosætning og børnefamilier. Flere mobilitetsløsninger vil gøre byer og
landsbyer mere attraktive for potentielle tilflyttere som vil bo udenfor de store byer.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

100.000 kr.

Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

68

Christina Natalie Kompf

+100.000 kr.
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Udlån af bycykler

UDVALG:

Teknik og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Som et tiltag til alternative mobilitetsløsninger kan Sorø Kommune anskaffe 10-12 bycykler som vil kunne udlånes gratis til kommunens borgere og pendlere f.eks. til transport mellem Sorø station og Sorø by.
De anslåede udgifter det første år beløber sig til ca. 100.000 kr. inkl. udgifter til indkøb af cykler, serviceaftale, reservedele, cykelstandere, GPS-system, administration m.m.).
Efter det første år er de årlige drifts- og administrationsudgifter anslået til at udgøre ca. 30.000 kr. pr. år.

2. Servicemæssige forbedringer
Forbedrede mobilitets- og transportmuligheder i kommunen.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Kobling til Kultur- og Fritidspolitik 2017-2018 (Motion og bevægelse hele livet) og Vision- og Planstrategi 2018
(fremme bosætning og tiltrække børnefamilier).

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

100.000 kr.

+100.000 kr.

Budgetår 2020

0

30.000 kr.

+30.000 kr.

Budgetår 2021

0

30.000 kr.

+30.000 kr.

Budgetår 2022

0

30.000 kr.

+30.000 kr.

5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

69

Christina Natalie Kompf
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Udlån af el-cykler

UDVALG:

Teknik og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har været i dialog kommuner som har haft succes med udlån af el-cykler. Som
et tiltag til alternative mobilitetsløsninger kan Sorø Kommune afprøve et lignende tiltag omkring udlån af elcykler, hvor borgere får mulighed for at ansøge om at låne en el-cykel gratis i 3 måneder, hvis de er bosat i
Sorø Kommune og hvis de er villige til at bruge cyklen som transportmiddel til arbejde eller uddannelse 3-4
gange ugentligt. Formålet med el-cykelprojektet er at udbrede kendskabet til el-cykler blandt borgere, og
derved motivere dem til selv at anskaffe sig en el-cykel som transportmiddel som et alternativ til bil- eller
buskørsel.
Projektperioden varer som udgangspunkt 1 år, hvorefter projektet evalueres i slutningen af perioden, og det
besluttes om projektperioden skal forlænges. Der vil blive lavet en politisk sag vedr. evalueringen. De anslåede
udgifter det første år beløber sig til ca. 115.000 kr. (indkøb af 6 el-cykler ca. 14.000 kr. pr. stk. og udgifter til
vedligeholdelse ca. 16.000 kr./år, udgifter til administration ca. 10.000 kr. år). Ved yderlige forlængelse af
projektperioden med 1 år anslås de årlige drifts- og administrationsudgifter at udgøre ca. 30.000 kr. Ved evt.
beslutning om forlængelse af projektet med yderligere et år, vil de dertilhørende drifts- og administrationsudgifter blive taget op som et budgetønske i budget 2020.
2. Servicemæssige forbedringer
Forbedrede mobilitets- og transportmuligheder i kommunen.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Kobling til Kultur- og Fritidspolitik 2017-2018 (Motion og bevægelse hele livet) og Vision- og Planstrategi 2018
(fremme bosætning og tiltrække børnefamilier).

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

115.000 kr.

Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

70

Christina Natalie Kompf

+115.000 kr.
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:
UDVALG:
POLITIKOMRÅDE:

Fra ufaglært til faglært - Rengøring
Teknik- og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

Ejendom – Service og Drift - 360

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Med reference til FNs verdensmål nr. 4,8 og 9 ”Viden og vækst – arbejde og uddannelse til alle”, ønsker TMD at
tilbyde Sorø Kommunes 70 medarbejdere i Rengøring at gå fra at være ufaglærte til at tage en et-årig uddannelse som rengøringstekniker.
Hensigten er, at 6 medarbejdere pr. år gennemgår uddannelsen som rengøringstekniker. Der er tale om en
basisuddannelse, der giver den enkelte mulighed for at videreuddanne sig til andre professioner.
Uddannelsen er på listen over uddannelser med mulighed for tilskud, men dette dækningsbidrag dækker ikke
alle omkostninger, ligesom en færdiguddannet rengøringstekniker lønindplaceres højere end en rengøringsassistent.
2. Servicemæssige forbedringer
Uddannelsen giver følgende servicemæssige forbedringer:
-

-

Rengøring er et emne, der drøftes i forhold til hygiejne, smittefare, svampesporer etc. En uddannet medarbejder vil styrket kunne indgå i disse drøftelser.
Fagligheden hos den enkelte styrkes derved, ved at man lærer om de mest moderne teknikker, således at
nedslidning forebygges (sundhed på job), samt om de mest bæredygtige midler/kemi inden for rengøring.
Dette betyder: kvalitetsløft inden for Rengøring, bedre vedligehold af kommunens bygninger samt øget
bæredygtighed og miljøbevidsthed.
Faglig viden vil understøtte arbejdsglæden og –miljøet i Rengøring, hvilket også vil være til glæde og gavn
for kommunens borgere og brugere (Politik for mødet med Borgeren).

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Vision og Planstrategien samt FNs verdensmål retter fokus mod uddannelse for alle i fremtiden. Vision og Planstrategien har også fokus på et styrket omdømme. Uddannelse af en ufaglært gruppe vil bidrage til at styrke
kommunens position som en attraktiv arbejdsplads, hvor uddannelse, trivsel og udvikling er i højsæde.
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

175.000

+175.000

Budgetår 2020

0

175.000

+175.000

Budgetår 2021

0

175.000

+175.000

Budgetår 2022

0

175.000

+175.000

5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

71

Hanne Tidemand
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Vask af vinduer indvendigt på kommunale bygninger

UDVALG:

Teknik- og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

360 - Ejendomme

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Der ønskes budget til - igen - at kunne foretage årlig rengøring af vinduerne i kommunens bygninger – både
udvendigt og indvendigt.
Situation i dag er således, at der årligt foretages rengøring af vinduerne udvendigt, men ej indvendigt, idet der
ikke er afsat budget hertil. Dette hidrører fra en politisk beslutning i 2009, hvor det tidligere Ejendomscenter
havde økonomiske udfordringer, og man derfor lavede et handlekatalog til genopretning af økonomien.
Nogle institutioner herunder især ældre- og plejecentrene bestiller i dag eksternt firma til opgaven, og institutionerne afholder selv udgiften hertil.
Teknik, Miljø og Drift modtager løbende kritik af manglende rengøring af vinduer. Udsagnet ”vi får ikke pudset
vinduer indvendigt” genererer kritik, men efterlader også et indtryk hos borgere og brugere af, at bygningerne
ikke vedligeholdes.
2. Servicemæssige forbedringer
Rengøring af vinduerne i kommunens bygninger er et væsentligt parameter i forhold til, at bygningerne fremstår i en fornuftig kvalitetsmæssig standard.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Kommunens omdømme vil kunne styrkes, når der tilbydes borgere og brugere et uforstyrret syn gennem bygningernes vinduer. Dette vil i høj grad også styrke trivslen i Teknik, Miljø og Drift - Rengøring, idet medarbejderne her ofte må lægge øre til bemærkninger om rengøringsstandarden på vinduerne. Desuden vil ønsket underbygge det gode hverdagsliv og trivslen for de, der opholder sig i bygningerne (FN-mål 3 og 4)
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

120.000

+120.000

Budgetår 2020

0

120.000

+120.000

Budgetår 2021

0

120.000

+120.000

Budgetår 2022

0

120.000

+120.000

5. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

72

Hanne Tidemand

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
23

ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Lastbil parkering

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 – Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

022823
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Sorø Kommune har ingen pladser, hvor langturschauffører kan parkere deres lastbil. Dette betyder, at lastbiler
er parkeret flere uhensigtsmæssige steder. Dette giver sundhedsproblemer for chauffører og har en negativ
effekt på trafiksikkerheden på de enkelte veje.
Ud fra de områder, som Sorø Kommune råder over, vil der i projektet findes det bedst egnede område, hvor
der kan etableres en parkeringsplads. Endvidere vil der blive etableret toiletforhold.
2. Servicemæssige forbedringer
Får en sundhedsforbedring da chaufførerne kan komme på toilettet. Derudover skaber det en bedre mobilitet
på de enkelte veje.

3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Drift af toilet og løbende vedligeholdelse af parkeringspladsen.

4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 4 – styrket erhvervsklima – bedre service for lastbiler, der har behov for parkering indtil de kan komme af
med deres varer/hente varer.

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

2.000.000

+2.000.000

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

50.000

+50.000

Budgetår 2020

0

50.000

+50.000

Budgetår 2021

0

50.000

+50.000

Budgetår 2022

0

50.000

+50.000

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Lys på Veddebanen

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 – Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

022823
Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Lokalrådet har ønske om lys på Veddebanen, for at gøre den mere tryg og brugbar efter mørkets frembrud. Der
kan opsættes parklamper eller pullerter, alt efter behov. Den aktuelle strækning af Veddebanen går fra Ringstedvej til Ottesvej. Lokalrådet har tidligere søgt om projektet via lokalrådsmidlerne, hvor ansøgningen ikke er
imødekommet.

2. Servicemæssige forbedringer
Stien bliver mere tryg og brugbar, når mørket er faldet på.

3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Udgifter til strøm og vedligeholdelse.

4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 1 – det sammenhængende familieliv, hvor det giver bedre muligheder for gående at bruge kommunens
stinet, også når det er mørkt til og fra skole og fritidsaktiviteter. Og kobles endvidere op på FN´s verdensmål
vedr. sundhed og trivsel.
5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

600.000

+600.000

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

25.000

+25.000

Budgetår 2020

0

25.000

+25.000

Budgetår 2021

0

25.000

+25.000

Budgetår 2022

0

25.000

+25.000

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Byggemodning Pilegårdstrekanten i Dianalund

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 – Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Udvikling af boligområde i Dianalund.
Området er rammelokalplanlagt, men mangler en detaillokalplan, og grundene kan derfor først være klar til salg
1 år + 6 tørre måneder efter igangsættelse af detaillokalplanen.
Der er lavet et budgetforslag på 4 ha ud af de 17 ha, som området Pilegårdstrekanten er på. De 4 ha svarer til
rammelokalplanens områder 1, 2, 6 og B. Dette svarer til omtrent 16 stk. åben-lav grunde (parcelhuse), en storparcel med 8 tæt-lavbebyggelser (rækkehuse) samt en erhvervsparcel på 3700 m2.

Indtægtsmæssigt tages udgangspunkt i, at anlægsudgifterne skal tjenes ind ved salget. Det vil sige, at jordpris og
de administrative timer ikke indregnes. Den forventede salgspris ligger noget under den forventede anlægspris.
Indtægtstallet er forbundet med den usikkerhed, der naturligt er ved at forudsige konjukturer.

Udgift
Indtægt
Samlet udgift

År 1
6.500.000
6.500.000

År 2
-2.000.000
-2.000.000

År 3
5.500.000
-2.000.000
3.500.000

År 4
-2.000.000
-2.000.000

Det foreslås, at en udgiftsbevilling frigives i 2 omgange. Indtægtsbevillingen kan evt. frigives i færre end 3 omgange.
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2. Servicemæssige forbedringer
Der er flere muligheder, når man som borger vil købe en grund til at bygge på.

3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Efter byggemodningen kommer der afledt drift i form af fx drift af vejarealer mv. Dette kan ikke beregnes på
nuværende tidspunkt, og der vil derfor efterfølgende komme en teknisk ændring herpå.
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 1: Det sammenhængende familieliv. Sikrer, at der er attraktive byggemodnede grunde, der matcher efterspørgslen. Det skal bemærkes, at der primo 2017 fortsat er usolgte kommunale byggegrunde i Færøvejudstykningen (2 stk) og i Skelbæklundudstykningen (12 stk).
5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

6.500.000

+6.500.000

Budgetår 2021

0

-2.000.000

-2.000.000

Budgetår 2022

0

3.500.000

+3.500.000

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Renovering af bro på Næstvedvej, Parnasvej, Tornmarksvej og Fjenneslevmaglevej

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 – Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

022823
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Sorø Kommune har over 120 broer og bygværker bestående af alt fra små rørunderføringer, stibroer i træ og
metal til de store beton- og jernbanebroer. Hertil kommer også dæmningen mellem Sorø Sø og Pedersborg Sø.
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har et årligt budget for broer og bygværker på 227.600 kr. Det årlige budget
bliver fortrinsvist brugt til generaleftersyn, således skader, der kan påvirke sikkerheden ved brug af bygværket
kan imødegås. Herved er der ikke det nødvendige råderum til løbende vedligeholdelse, som har en negativ
betydning for levetiden.
Der gennemføres hvert 5. - 6. år generaleftersyn af de enkelte broer og bygværker. Formålet er at opretholde
trafiksikkerheden og bevare de investerede værdier samt holde driftsudgifterne på et minimum. På baggrund
af registreringerne af bygningsdelenes tilstand og skader, fås et overblik over de kommende reparationsomkostninger.
Generaleftersynene fra de sidste 5 år har inddelt alle broer i 6 karaktergrupper fra 0 til 5, hvor 0 er i perfekt
stand, mens 5 betyder fuldstændigt nedbrudt. Broindekset for 2017 er baseret på broer med en spændvidde på
mindst 2 m, hvor mindre broer, såsom rør ikke er medtaget. Gennemsnitskarakteren for Sorø Kommune er oplyst i indekset til at være 2,03, som er i den høje ende.
Broerne på Næstvedvej, Parnasvej, Tornmarksvej og Fjenneslevmaglevej står som de broer med de højeste
karakterer på hele bygværket eller del af denne, hvor der er behov for renovering. Broerne vil blive prioriteret
i den rækkefølge, som de er oplistet indenfor midlerne.
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift anslår, at Sorø Kommunes samlede bygværker udgør en nyværdi på ca. 143
mio. kr. Det samlede efterslæb for kendte reparationsarbejder er for nuværende ca. 27 mio. kr.
Hvis efterslæbet dækkes, vil de årlige vedligeholdelses- og reparationsomkostninger i den efterfølgende periode erfaringsmæssigt kunne sættes til 0,7-1,0 % af bygværkmassens nyværdi, dvs. 1 – 1,4 mio. kr. pr. år.
2. Servicemæssige forbedringer
Det kan undgås, at der på sigt vil blive lukket flere og flere bygværker for at sikre sikkerheden for brugerne.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

3.000.000

+3.000.000

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0
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6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Renovering af signalanlæggene på Nordmarksvej og Absalonsgade

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 – Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

022823
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Sorø Kommune har ansvaret for 9 signalanlæg. Til at sikre disse anlæg således, at der ikke opstår trafikfarlige
situationer anbefales det, at der afsættes penge til de mest slidte anlæg.
Opdatering af signalanlæg
Som følge af, at det tekniske udstyr er vurderet at være forældet i otte af i alt ni kryds, anbefales det at disse
otte kryds gennemgås detaljeret med henblik på total fornyelse af det tekniske udstyr.
Herved kan den samlede signalpark bringes i en stand, der sikrer den bedste trafikafvikling, bedste pålidelighed og ikke mindst en acceptabel sikkerhed, både med hensyn til trafiksikkerhed og til el-installationsforhold.
En samlet gennemgang og opdatering af de otte signalregulerede kryds forventes at kunne gennemføres for ca.
3 mio. kr., hvorefter alle anlæg er i en god og nutidig tilstand.
Sorø Kommune sikres herved at leve op til gældende lovgivning indenfor signalområdet.
Det kan konstateres, at driftssikkerheden for flere af signalanlæggene er forringet i løbet af de sidste år. Det
foreslås, at signalanlæggene på Nordmarksvej og Absalonsgade istandsættes i 2019, således at der kan opstartes en fornyelse af de af anlæggene, hvor der er størst risiko for nedbrud og dermed også størst risiko for trafikfarlige situationer.
2. Servicemæssige forbedringer
Højere driftsstabilitet og bedre fremkommelighed, når anlæggene optimeres til den trafik, der er i dag.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Bedre fremkommelighed.
5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

750.000

+750.000

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Færdiggørelse Skelbæklund

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 – Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Endelig færdiggørelse af byggemodning Skelbæklund.
Området er tæt på at være færdigudviklet. Grundsalget går dog meget trægt. Der er solgt 3 grunde og det er,
trods medvirken fra ejendomsmægler, ikke lykkedes at sælge grunde de sidste par år.
Det resterende arbejde omfatter etablering af et sten- og jorddige med beplantning. Der er indhentet et tilbud, der vurderes at være konkurrencedygtigt.
Forventningen er, at færdiggørelsen vil gøre området mere præsentabelt og derved accelerere salget.
2. Servicemæssige forbedringer

3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Der vil ikke være nogle afledte driftsudgifter i budgetperioden, da pleje er inkluderet i ovennævnte tilbud.

4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 1: Det sammenhængende familieliv. Sikrer, at der altid er attraktive byggemodnede grunde, der matcher
efterspørgslen.

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

250.000

+250.000

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Byggemodning Slettebjerg, Stenlille

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 – Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Til udvikling af boligområde i Stenlille, hvor kommunen i øjeblikket Ikke har grunde til salg.
Området er lokalplanlagt og grundene kan derfor være klar til salg 8 tørre måneder efter igangsættelse.
Jf. lokalplan 35 er der planlagt for 18 boliger af typen åben-lav, samt en storparcel med plads til 20 boliger af
typen tæt-lav.
Budget:

Indtægtsmæssigt vurderes det, at der kan sælges ca. 2 åben-lav byggegrunde (parcelhusgrunde) til en pris af
385.000 kr. pr. år. Tallet er forbundet med den usikkerhed, der naturligt er ved at forudsige konjukturer. Den
forventede salgspris ligger noget under den forventede anlægspris.

Udgift
Indtægt
Samlet udgift

År 1
10.500.000
770.000
9.730.000

År 2
0
770.000
-770.000

2. Servicemæssige forbedringer
81

År 3
0
770.000
-770.000

År 4
0
770.000
-770.000

3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 1: Det sammenhængende familieliv. Sikrer, at der altid er attraktive byggemodnede grunde, der matcher
efterspørgslen.

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

9.730.000

+9.730.000

Budgetår 2022

0

-770.000

-770.000

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Tilgængelighedsprojekter på offentlige veje

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 – Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

022823
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
I forbindelse med kommunens Handicappolitik, er der et tema omkring tilgængelighed. Her er det besluttet, at
der skal gøres status på Tilgængelighedsplanen fra 2014. Endvidere skal der ske et samarbejde med følgegruppen fra Tilgængelighedsplanen, som har til formål at udarbejde en etapeplan for perioden 2019 - 2022 med
prioriterede tilgængelighedsprojekter. Ud fra denne etapeplan, skal Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foreslå et
årligt tilgængelighedsprojekt, som led i budgetlægningsprocessen.
Følgende plan er aftalt med følgegruppen, hvor de fire øverste forslag er lagt som budgetforslag i de næste 4
år.
1. Forbedringer for de gående ved Alleen/Absalonsgade
2. Anlæggelse af jævn gangbane gennem plads på hjørnet mellem Rolighed og Østergade
3. Alleen etape 2, anlæggelse af fast gangsti imellem allétræerne fra fodgængerovergang ved Fægangen
til Ringstedvej (kræver tilladelse fra Fredningsmyndighed)
4. Udvide fortovet på Jernbanegade i Ruds Vedby
5. Lundtoftevej mellem Kildemosesvej og Søndermarksvej – sydsiden – fortovet er meget ujævnt
6. Alleen etape 1, anlæggelse af fast gangsti imellem allétræerne fra Absalonsgade til fodgængerovergang ved Fægangen (kræver tilladelse fra Fredningsmyndighed)
7. Forbedringer for de gående ved Fægangen/Rådhusvej
8. Anlæggelse af fodgængerfelt ved Røde Kors i Stenlille
Der er ikke lavet en specifik handleplan i Tilgængelighedsplanen fra 2014, visende konkrete projekter, men et
overblik over, hvor der er problemer med tilgængeligheden. Endvidere er de enkelte problemer ikke værdisat i
planen.
2. Servicemæssige forbedringer
På fokuspunkterne vil de svagt gående få forbedret mulighed for at bruge det eksisterende vejnet, uden at
skulle tage en omvej eller være udsat for faldulykker.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Ingen.
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Følger tråden i Kommunens handicappolitik.
5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

75.000

+75.000

Budgetår 2020

0

50.000

+50.000

Budgetår 2021

0

480.000

+480.000

Budgetår 2022

0

100.000

+100.000

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0
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7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

84

René Nielsen
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Udbedring af servicevejen fra Brandsmarksvej til Monarc

UDVALG:

Teknik og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Servicevejen til Vejdirektoratets rasteplads og benzinstation ved Vestmotorvejen (Monarc) er en ca. 145 meter
lang smal grusvej, der går fra Brandsmarkvej. Der har igennem årene været en del vanskeligheder og omkostninger med at vedligeholde denne grusvej p.g.a. vandproblemer.
Det foreslås, at vejen bliver asfalteret. Samtidig med, at vejafvanding og skiltning afhjælpes.
Tiltaget vil reducere vedligeholdsopgaver af vejen i fremtiden til blot en brøkdel af de omkostninger som er
forbundet med vedligeholdet af grusvejen i dag.
2. Servicemæssige forbedringer
Vejens tilstand er uacceptabel i dag. Det forventes, at hvis vejen asfalteres, så vil vejen kunne holde mere end
30 år, før vejen skal asfalteres igen.

3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Vejvedligeholdsudgifter for Vej og Park reduceres.

4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

+248.000

+248.000

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

50.000

+45.000

-5.000

Budgetår 2020

50.000

+45.000

-5.000

Budgetår 2021

50.000

+45.000

-5.000

Budgetår 2022

50.000

+45.000

-5.000

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af krydset Fægangen - Store Ladegårdsvej

UDVALG:

Teknik og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
I krydset Fægangen - Store Ladegårdsvej er der i år sket to alvorlige ulykker med to dræbte og en alvorligt
kvæstet. Det foreslås derfor, at reducere faren for lignende uheld, at krydset omlægges ved en forskydning.
Trafikulykkerne er sket efter, at trafiksikkerhedsplanen blev vedtaget og indgår derfor ikke i planen.
Krydset bør forskydes mod nord, dvs. at det kommer til at ligge nogenlunde på det sted, hvor det tidligere
kryds var. Dette vil sikre bedre oversigtforhold mod nord. Samtidigt vil forskydningen reducere farten fra
Fægangen ud mod Store Ladegårdsvej. Samtidig oprettes fuldt stop med tilhørende forvarsler på Fægangen.
Det kan ikke forventes, at den gamle vej eller dens geometri opfylder kravene i dag med henblik på bæreevne
og vejregler. Derfor skal projektet teknisk opfattes som en ny vej. Den anslået pris er kr. 1,3 mio. Beløbet
overstiger den årlige anlægsbevilling til trafiksikkerhed på ca. kr. 400.000 om året.
2. Servicemæssige forbedringer
Det forventes at alvorlige trafikuheld på stedet bliver stærkt reduceret i fremtiden.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Ingen

4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Der er en kobling til Trafiksikkerhedspolitikken.

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

417.000

+1.717.000

+1.300.000

Budgetår 2020

417.000

0

0

Budgetår 2021

417.000

0

0

Budgetår 2022

417.000

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

114.600

114.600

0

Budgetår 2020

115.000

115.000

0

Budgetår 2021

115.000

115.000

0

Budgetår 2022

115.000

115.000

0

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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Petur Holm
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33

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Etablering af cykelsti på Dianalundvej (med alternativer)

UDVALG:

Teknik og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Dianalundvej er, på strækningen gennem Tersløse Bøgeskov, utryg at cykle på pga. vejens udformning med
mange kurver og dårlige oversigtsforhold og fordi bilerne kører med høj hastighed.
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har beregnet anslået anlægspriser på 5 forskellige løsninger. En cykelsti mellem Dianalund og Niløse fremgår af Sorø Kommunes Cykelstistrategi og Handleplan 2015, men der er ikke afsat
midler hertil.
Årsdøgnstrafikken for cyklister er 17 (baseret på en trafikmåling i perioden 4.-12. april 2018) og antallet af
brugere på de foreslåede cykelstisalternativer forventes at være begrænset.
1. Langs Dianalundvej fra Dr. Sells Vej til Merbjergvej – Dobbeltrettet asfalteret cykelsti.
Længde: 2228 m. Anslået anlægspris: ca. 7,5 mio. kr. inkl. erhvervelse.
2. Langs Dianalundvej fra Dr. Sells Vej til Merbjergvej – Dobbeltrettet cykelsti grusbelagt gennem skoven
og asfalteret på strækningen fra den nordlige skovkant til Merbjergvej. Længde: 2228 m. Anslået anlægspris: ca. 6,5 mio. kr. inklusiv erhvervelse.
3. Langs Dianalundvej gennem skoven fra Dr. Sells Vej til den nordlige skovkant – Dobbeltrettet grusbelagt
cykelsti. Længde: 1385 m. Anslået anlægspris: ca. 3,35 mio. kr. inklusiv erhvervelse.
4. Fra vejen Skovbrynet gennem skoven til den nordlige skovkant - Dobbeltrettet grusbelagt cykelsti.
Længde: 900 m. Anslået anlægspris: ca. 2,68 mio. kr. inklusiv erhvervelse.
5. Fra Bakkevej til Bastbjergvej – Dobbeltrettet grusbelagt cykelsti. Længde: 900 m. Anslået anlægspris:
ca. 2,93 mio. kr. inklusiv erhvervelse.
Der henvises i øvrigt til skema Trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Dianalundvej.
2. Servicemæssige forbedringer
Forbedret trafiksikkerhed for cyklister
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Anslåede årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter for de fem cykelstialternativer:
1. Langs Dianalundvej fra Dr. Sells Vej til Merbjergvej – Dobbeltrettet asfalteret cykelsti: 55.277 kr.
2. Langs Dianalundvej fra Dr. Sells Vej til Merbjergvej – Dobbeltrettet cykelsti grusbelagt gennem skoven
og asfalteret på strækningen fra den nordlige skovkant til Merbjergvej: 41.655 kr.
3. Langs Dianalundvej gennem skoven fra Dr. Sells Vej til den nordlige skovkant – Dobbeltrettet grusbelagt
cykelsti: 20.740 kr.
4. Fra Skovbrynet gennem skoven til den nordlige skovkant - Dobbeltrettet grusbelagt cykelsti: 13.335 kr.
5. Fra Bakkevej til Bastbjergvej – Dobbeltrettet grusbelagt cykelsti: 13.335 kr.
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Der er kobling til Cykelstistrategi og Handleplan 2015
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5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

2.680.000 – 7.500.000

+2.680.000 – 7.500.000

Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

13.335 – 55.277

+13.335 – 55.277

Budgetår 2020

0

13.335 – 55.277

+13.335 – 55.277

Budgetår 2021

0

13.335 – 55.277

+13.335 – 55.277

Budgetår 2022

0

13.335 – 55.277

+13.335 – 55.277

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

88

Christina Natalie Kompf
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Dianalundvej

UDVALG:

Teknik og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

330 Trafik og Infrastruktur

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
I Sorø Kommunes budgetaftale 2018 (2019-2021) står ”at der i 2018 udarbejdes et oplæg til de trafiksikkerhedsmæssige muligheder på skovstrækningen mellem Niløse og Dianalund”.
En trafiksikkerhedsinspektion af Dianalundvej (en strækning på ca. 2 km fra Stationsvej og op til Merbjergvej
syd for Niløse) har udmøntet sig i nogle løsningsforslag til, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres.
Løsningsforslagene fremgår ikke som prioriterede anbefalinger i Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan 20172021, hvilket vil sige, at der ikke er afsat midler til disse i trafiksikkerhedsplanen.
De trafiksikkerhedsforbedrende tiltag beløber sig samlet til ca. 524.000 kr. ekskl. projektering, udbud, m.m.
Følgende tiltag (med prisoverslag) er vurderet til at have højeste prioritet:
1. Etablering af kant- og midterlinjer på strækningen: 60.000 kr.
2. Fældning af træer i sikkerhedszonen: 120.000 kr.
3. Opsætning af autoværn på delstrækninger med stejle skråninger: 195.000 kr.
4. Opsætning af baggrundsafmærkning i kurver: 24.000 kr.
Den samlede anlægspris for disse højest prioriterede tiltag er anslået til at udgøre 399.000 kr. Da tiltag på
Dianalundvej ikke er prioriteret i Trafiksikkerhedsplan 2017-2021, overstiger beløbet den årlige anlægsbevilling
til trafiksikkerhed på kr. 417.000 om året.
Der henvises i øvrigt til sagsfremstilling 120. Trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Dianalundvej
2. Servicemæssige forbedringer
Forbedret trafiksikkerhed på Dianalundvej på strækningen mellem Stationsvej og Merbjergvej.

3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Ingen

4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Der er kobling til Trafiksikkerhedsplan 2017-2021 hvori Dianalund står nævnt som sted hvor trafiksikkerhedsinspektion efterfulgt af tiltag kan reducere ulykker.

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

417.000

524.000

941.000

Budgetår 2020

417.000

0

0

Budgetår 2021

417.000

0

0

Budgetår 2022

417.000

0

0
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6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget
Budgetår 2019

114.600

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

114.600

Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

90

Christina Natalie Kompf
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Nyt halgulv til Alsted Hallen

UDVALG:

Teknik- og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Ejendom – Service og Drift 360

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Trægulvet i Alsted Hallen ønskes udskiftet til et linoleumsgulv, idet det nuværende trægulv er behandlet med
en vandbaseret lak, der udtørrer stavene i trægulvet. Dette efterlader træstavene med store indbyrdes afstande, hvilket betyder, at der blandt andet ikke kan dyrkes barfodsaktiviteter i hallen.

2. Servicemæssige forbedringer
Sorø Kommune har mange foreninger, der drives af frivillige ressourcer. Ressourcer der aldrig er opgjort i forhold til BNP eller er beregnet i forhold til fastsættelse af FN-verdensmål. For at fastholde disse ”gratis” ressourcer og interesser, er det afgørende, at aktiviteter kan udøves i fuldt omfang, idet dette ellers kan medføre
medlemstab.

3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Ingen

4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Et nyt gulv vil styrke det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle (FN-mål nr. 3)

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

500.000

+500.000 kr.

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

91

Hanne Tidemand
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Etablering af mødecenter på Sorø Rådhus (Gl. Rådhusstuen ved Jobcenteret)

UDVALG:

Teknik- og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Ejendom – Service og Drift. 360

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Der ønskes budget til at foretage indretning af et mødecenter i stuetagen i det ”Gamle Rådhus”. Signals rapport anbefalede, at der blev indrettet et mødecenter med mindre møderum, hvor sagsbehandler/borger kunne
mødes. Mødet med borgere, der har behov for mere intensiv vejledning/sagsbehandling, sker i dag på kontorerne i stueetagen, og som følge heraf er der behov for et kontor pr. medarbejder. Henset til at langt de fleste
kontorer i stueetagen kan rumme to medarbejdere pr. kontor, og at der ikke konstant holdes møde med en
borger, vil et mødecenter med små møderum betyde behov for færre kontorer. Frigivne kontorer vil kunne
anvendes til at indhuse diverse andre funktioner.
2. Servicemæssige forbedringer
Kontorfaciliteter på Rådhuset i Sorø er en mangelvare. Et mødecenter vil åbne for muligheden for frigivelse af
kontorplads. Et mødecenter/-rum vil af borgeren opleves som mere ”neutral grund”, herunder at der ikke er
personlige artefakter, der kan forstyrre kommunikationen/oplevelsen.
Endvidere vil frigjort kontorplads kunne skabe mulighed for øget tilgang af personer, der søger praktikophold i
forbindelse med færdiggørelse af højere uddannelse og elevpladser. Noget som alle forvaltninger oplever stor
efterspørgsel på, qua der generelt er en stigende tendens i uddannelsesniveauer. Ofte må henvendelser af
denne karat afvises under henvisning til, at der konkret ikke er plads.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Ingen
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Kommunens omdømme som værende et tilgængeligt sted, hvor mødet med borgeren sker i et professionelt
rum, samt hvor der er et godt og sundt udviklings- og læringsrum vil både kunne understøtte FN verdensmålene
3,4,8 og 9 og temaet i Vision og Planstrategi 2022.
5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

500.000

+500.000

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

Budgetår 2020

0

Budgetår 2021

0

Budgetår 2022

0

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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Hanne Tidemand
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Ombygning af kantinen på Sorø Rådhus

UDVALG:

Teknik- og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Ejendom – Service og Drift - 360

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Arbejdsmiljøudvalget for Rådhuset har i flere omgange rettet henvendelse til fagcenter Teknik, Miljø og Drift
for at høre, om der kan ske bygningsmæssige ændringer af kantinen på Rådhuset med henblik på reduktion af
aktuel støj, hvilket afholder medarbejdere fra at søge mod kantinen. I stedet indtages frokost på kontorer eller
mødelokaler.
Kantinen på Sorø Rådhus ønskes ombygget, således at støj kan reduceres, antallet af siddepladser kan øges, og
rummet kan anvendes mere fleksibelt i forbindelse med mødeaktiviteter. Væggen mellem kantinen og gæstekantinen ønskes fjernet, der ønskes opsat foldevæg til midlertidig opdeling af lokalet og forrummet til kantinen ønskes inddraget for øgning af antallet af kvm.
2. Servicemæssige forbedringer
Den fælles trivsel på Rådhuset vil kunne øges. Endvidere vil muligheden for at have et yderligere stort mødelokale til rådighed kunne begrænse mødeafholdelse uden for Rådhuset. Øget antal kvm vil give mulighed for indretning med mindre cafeborde og i forskellige højder.
At indtage måltider sammen udvikler og styrker fællesskabet.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Ingen

4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Trivslen og arbejdsglæden vil blive styrket og dermed også det image, som Sorø Kommune har, som værende
en attraktiv arbejdsplads. Dette vil læne sig op ad FN-målet nr. 3, som omhandler sundhed og trivsel.

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

250.000

+250.000

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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Hanne Tidemand
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

APV pulje

UDVALG:

TMU Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

360 – Ejendom, Service og Drift

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
I januar 2017 blev der i Sorø Kommune gennemført APV og trivselsmåling. Næste APV og trivselsmåling er planlagt til gennemførsel i 2019.
Ved seneste APV og trivselsmåling i 2017 blev der tilkendegivet flere APV udfordringer relateret til bygningerne. Det er lige fra indeklima (ventilation, træk, varme og kulde), støjgener, lysgener m.v.
APV’en afstedkom derfor en masse henvendelser til TMD for at få udbedret disse forhold. Henvendelserne blev
behandlet, og flere af disse kunne håndteres nemt og inden for egen ramme. Der er dog også forhold, som ikke
har været mulige at afhjælpe. Derfor ønskes der afsat en pulje på anlæg til at kunne udbedre de mest kritiske
forhold, der måtte komme frem på en APV 2019.
2. Servicemæssige forbedringer
Medarbejdere, borgere, børn m.fl. vil opleve færre gener relateret til bygningerne.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Ingen eller få afledte driftsudgifter.

4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

500.000

+ 500.000

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Holbergskolen tagrenovering blok F inkl. lofter

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

360 – Ejendom, Service og Drift

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Blok F er beklædt med tagpap som må siges at være udtjent. Der er foretaget gentagne reparationer. Ved større regnskyl er der vand indtrængen flere steder.
Der ønskes derfor anlægsmidler til en tagrenovering omfattende udskiftning af tagpap, tagrender, inddækninger, ovenlys kupler m.v.:
659.847 kr.
Tagrenovering (tagpap, tagrender, inddækninger, ovenlys kupler m.v.)
79.182 kr.
Teknisk rådgivning og bistand, fra udbudsfase til og med 5-års gennemgang (12 %)
98.977 kr.
Uforudsete udgifter (15 %)
Intern projektledelse (2 %)
16.760 kr.
854.766 kr.
I alt
630.000 kr.
Udskiftning af samtlige lofter i Blok F
Udskiftning af lofter berørt af tagudskiftningen
200.000 kr.
830.000 kr.
I alt
1.684.766 kr.
I alt samlet set
Teknik, Miljø og Drift anbefaler at der udskiftes lofter på den del af taget som omfattes af tagudskiftningen,
hvilket drejer sig om 358 m2.
Der tages forbehold for skjulte fejl samt skimmel.
2. Servicemæssige forbedringer
Gener ved vand indtrængen forsvinder. Vand indtrængen forstyrrer både undervisning, men også indtil det igen
er udbedret.
Større følgeskader undgås.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Ingen
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Et nyt tag vil styrke det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle (FN-mål nr. 3)
5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

1.684.766

+1.684.766

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Innovative toiletter på skoler

UDVALG:

Teknik- og Miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Ejendom – Service og Drift 360

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Fra stank og strid til tryghed og fryd?
Skoletoilettet er en central del af hverdagen for skoleelever – og ofte en hovedpine for dem selv, deres forældre og skolens medarbejdere. Problemer med skoletoiletter fylder meget i dialogen på skolerne og i bevidstheden for skoleeleverne.
Årsagerne er mange – og løsningerne vil fagcenter Teknik, Miljø og Drift gerne opsøge i samarbejde med Børn
og Familier samt elevrådene på skolerne, således vi går fra resignation til motivation. Og fra møg til magi (næsten). Budgetønsket skal understøtte muligheden for på flere skoler - og især i Indskolingen - at kunne indrette
toiletterne på en innovativ måde.
2. Servicemæssige forbedringer
Gentagne undersøgelser peger på en markant utilfredshed blandt danske børn med deres skoles toiletter. I
første omgang fører det til børn, der undlader toiletbesøg og derfor bliver ukoncentrerede og har dårlig trivsel
generelt. Vedvarende kan det føre til andre helbredsproblemer med inkontinens.
Toiletterne er samtidig det sted, hvor en meget central del af smitteforebyggelse bør finde sted - nemlig håndvasken efter toiletbesøg. Undersøgelser viser et godt potentiale for, at bedre håndvask på skolerne fører til
mindre sygdom blandt børnene.
Glade børn, glade forældre og glade medarbejdere på skolen = høj trivsel og færre sygedage.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Ingen
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
FNs verdensmål nummer 3 omhandler Sundhed og trivsel for alle. Budgetønsket skal ses i sammenhæng hermed, således at Sorø Kommune kan styrke trivsel, forebyggelse og de bedste forudsætninger for læring.

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

250.000

+250.000

Budgetår 2020

0

250.000

+250.000

Budgetår 2021

0

250.000

+250.000

Budgetår 2022

0

250.000

+250.000

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

7. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Pedersborg hallens tag og foyer

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

360 – Ejendom, Service og Drift

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Tagbeklædning af bølgeeternitplader er fra 1998 og kan ikke længere optage de bevægelser som skiftende
temperaturer og fugtindhold medfører.
Bølgeeternittaget er så udslidt og i så dårlig stand, at der siden efteråret ved hvert regnskyl er kommet revnedannelser og huller i taget. Dette kan med tiden give råd-og svampeskader og ikke mindst skader indvendigt på
gulve m.v
Der ønskes derfor anlægsmidler til at få udskiftet tagbeklædning:
2.304.050 kr.
276.486 kr.
345.608 kr.
58.523 kr.

1.589 m2 tagbeklædning á 1.450 kr.
Teknisk rådgivning og bistand, fra udbudsfase til og med 5-års gennemgang (12 %)
Uforudsete udgifter (15 %)
Intern projektledelse (2 %)

2.984.667 kr.

I alt

Der tages forbehold for skjulte fejl samt skimmel.
2. Servicemæssige forbedringer
Gener ved vand indtrængen forsvinder. Vand indtrængen forstyrrer både imens der udøves idræt, men også
indtil det igen er udbedret.
Større følgeskader undgås.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Ingen
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Et nyt tag vil styrke det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle (FN-mål nr. 3)
5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

2.984.667

+2.984.667

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Sorø hallens tag (rundbuehallen)

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

360 – Ejendom, Service og Drift

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Hal 2 – Rundbuehallen i Sorø fik sidst foretaget renovering af tagbeklædning/isolering omkring 1978/1979.
Tagpap som der er på rundbuehallen holder normalt i ca. 20-25 år.
Tagbeklædningen må siges at være udtjent. Der er foretaget gentagne reparationer. Ved større regnskyl er der
vand indtrængning flere steder.
Der ønskes derfor anlægsmidler til at få udskiftet tagbeklædning samt indvendig loftbeklædning, da der i dag
er synlig isolering:
1.320.000 kr.
382.500 kr.
204.300 kr.
255.375 kr.
43.244 kr.

1.100 m2 tagbeklædning á 1.200 kr.
900 m² indvendig loftbeklædning á 425 kr. (inkl. afdækning af gulv).
Teknisk rådgivning og bistand, fra udbudsfase til og med 5-års gennemgang (12 %)
Uforudsete udgifter (15 %)
Intern projektledelse (2 %)

2.205.419 kr.

I alt

Der tages forbehold for skjulte fejl samt skimmel.
2. Servicemæssige forbedringer
Gener ved vand indtrængen forsvinder. Vand indtrængen forstyrrer både imens der udøves idræt, men også
indtil det igen er udbedret.
Større følgeskader undgås.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Ingen
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Et nyt tag vil styrke det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle (FN-mål nr. 3)
5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

2.205.419

+2.205.419

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0
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Børn og Undervisningsudvalget
BU 410 Folkeskolen inkl. SFO
Politikområdet dækker over undervisning på almenområdet og særligt tilrettelagte undervisning som fx støtteundervisning til elever eller klasser i op til 9 klokketimer ugentlig. Herudover undervisning i privat- og efterskoler.
Almenundervisningsområdet består af 6 folkeskoler, en ungdomsskole, skolefritidsordninger SFO 1 for 0. til 3.
klasse samt SFO 2 for 4. til 6. klasse. Der er oprettet 4 supercentre i tilknytning til almenområdet. Supercenter Stenlille, hvor målgruppen er børn med ADHD og autismespektrum forstyrrelser, supercenter Borgerskolen,
hvor målgruppen er børn med generelle og komplekse indlæringsvanskeligheder, supercenter Holbergskolen,
hvor målgruppen er børn med tilknytningsforstyrrelser samt supercenter Pedersborg skole, hvor målgruppen er
børn med specifikke sprogvanskeligheder. Udgiften til disse supercentre konteres under almenområdet, da
disse er placeret på folkeskoler, men vedrører specialundervisning, jf. BU 430.
Det samlede skolevæsen drives og udvikles i henhold til Folkeskoleloven, Sorø Kommunes styrelsesvedtægt,
den sammenhængende Børne- og Ungepolitik og Udviklingsaftale mellem det politiske udvalg og centerchefen.
Demografi
Tildeling af midler til skoleområdet reguleres ud fra det forventede antal børn i budgetårene. Jævnfør Sorø
Kommunes demografistrategi omfatter demografiberegningen følgende områder:
• Undervisning i kommunale skoler, inkl. 10. klasse
• SFO ved kommunale skoler, inkl. forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud
• Undervisning i modtageklasser
• Undervisning og SFO på privatskoler
• Undervisning på efterskoler
Den forventede udgift til skoleområdet er beregnet med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for
Sorø Kommune.
BU 420 Ungdomsskole og Klubber
(ungdomsskole, ungdomsklub SSP og støtte-kontakt-personordning)
Klubområdet omfatter 4 ungdomsklubber. Områdets formål er, at aktivere de unge i alderen 13-18 år i dag- og
aftentimerne med fornuftige aktiviteter, møde andre unge og motivere dem til at få en uddannelse.
SSP er det koordinerende og forebyggende samarbejde mellem Børn og Familier, skolerne og politiet.
SSP-konsulenterne er et opsøgende korps rettet mod børn og unge i alderen op til 18 år, som har brug for vejledning og støtte omkring problemstillinger i hverdagen eller er kriminalitets- og misbrugstruede. SSPkonsulenterne er bl.a. opsøgende gennem undervisning i folkeskolerne, typisk første gang i 5. klasse.
I tilknytning til SSP er der oprettet et støtte-kontaktpersonkorps, som styres og administreres af SSP på baggrund af henvisninger fra myndighedssagsbehandlerne, som udarbejder en konkret og individuel handleplan
for hver enkelt unge.
Børn og Undervisningsudvalget beslutter i efteråret 2018 en evt. anden organisering af Ung Sorø.
BU 430 Specialundervisning
Specialundervisningsområdet omfatter specialundervisning i minimum 9 klokketimer ugentligt, herunder de
fire supercentre, regionale og private specialskoler samt enkeltintegrerede elever. Endvidere indgår undervisning til alle anbragte børn, uanset skoletilbuddets art, og særlige dag- og klubtilbud, samt SFO-tilbud. Endvidere omfatter området myndigheds- og konsultative opgaver fra psykologer, talehørekonsulenter og specialpædagoger.
BU 460 Pasningsområdet for 0 – 5 årige
Politikområdet omfatter udgifter og indtægter til dagpleje og daginstitutioner. Det samlede dagtilbudsområde
drives og udvikles i henhold til Dagtilbudsloven, Sorø Kommunes styrelsesvedtægt, den sammenhængende
Børne-og Ungepolitik og Udviklingsaftale mellem det politiske udvalg og centerchefen.
Der er i Sorø Kommune 50 dagplejere, 2 børnehaver, 8 integrerede institutioner, 1 selvejende institution, 1
puljeinstitution samt 2 private institutioner. Derudover er der en specialinstitution, oprettet efter dagtilbudsloven, Supercenter Sandlyng, hvor målgruppen er børn med tilknytningsforstyrrelser eller ADHDproblematikker.
Institutioner og dagpleje er fordelt under to områdeledelser, en i Område Nord og en i Område Syd.
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Demografi
Tildeling af midler til pasningsområdet reguleres ud fra det forventede antal børn i budgetårene. Jævnfør
Sorø Kommunes demografistrategi omfatter demografiberegningen følgende områder:
• Pasning i kommunale institutioner og dagpleje, inkl. søskende- og fripladstilskud
• Tilskud til pasning i private institutioner og hos private børnepassere, inkl. søskende- og fripladstilskud
• Tilskud til pasning af eget barn
Den forventede udgift til pasningsområdet er beregnet med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose
for Sorø Kommune.
BU 470 Foranstaltningsområdet
Det specialiserede socialområde for børn retter sig mod børn og unge med særlige behov. Kerneydelserne er
forebyggende indsatser for sårbare børn og unge, f.eks. Familiehuset, som er Sorø Kommunes eget tilbudsamt
anbringelsestilbud. Herunder indgår også sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre,
der forsørger børn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne).
BU 480 Familierådgivningen
PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som tilbyder konsultativ bistand til lærere og pædagoger samt udredning og specielle indsatser af børn og unge med særlige behov. Herudover omfatter området Sundhedsplejen, som er et tilbud til alle kommende forældre i form af graviditetsbesøg, barselsbesøg samt generelt sundhedsfremmende arbejde. Sundhedsplejen varetager ligeledes skolesundhedsplejen.
Demografi
Tildeling af midler til sundhedsplejen reguleres ud fra det forventede antal fødsler i budgetårene. Prognosen
for antallet af fødsler udarbejdes i samarbejde med småbørnssundhedsplejen.

Budget for Børn og Undervisningsudvalget:
Regnskabsår 2018
1.000
Børn og Undervisningsudvalget
Folkeskolen incl. SFO

Oprindeligt
budget

2019

2020

2021

2022

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

466.409

479.382

475.621

475.688

478.850

210.570

214.145

212.553

210.719

211.893

4.384

5.683

5.308

5.308

5.308

57.601

57.155

56.126

56.126

56.126

101.067

111.640

112.322

114.214

116.202

Foranstaltningsområdet

80.035

78.390

76.935

76.935

76.935

Familierådgivningen

12.753

12.369

12.377

12.385

12.385

Ungdomsskole og klubber
Vidtgående specialundervisning
Pasningsområdet for 0-5 årige

Note: 2018 er i 2018 – priser og 2019 - 2022 er i 2019 - priser
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Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2019 (2020-2022)
Børn- og Undervisningsudvalget

Nr
.

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Tekniske ændringer drift
410 Folkeskolen inkl. SFO
1 Aula, samarbejdsplatform skole- og dagtilbud

152.000

193.000

193.000

193.000

1.115.000

745.000

745.000

745.000

Lukning af Katrinelystgården - nulstilling af lønninger

-635.000

-635.000

-635.000

-635.000

Tekniske ændringer drift i alt

632.000

303.000

303.000

303.000

632.000

303.000

303.000

303.000

550.000
75.000
411.000
4.110.769

75.000
411.000
4.110.769

75.000
411.000
4.110.769

75.000
411.000
4.110.769

250.000

250.000

250.000

250.000

BU 420 Ungdomsskole og klubber
2 Lukning af Katrinelystgården

Tekniske ændringer anlæg
Tekniske ændringer anlæg i alt
Tekniske ændringer i alt
Budgetønsker drift

3
4
5
6

410 Folkeskolen inkl. SFO
Kvalificering af specialundervisningsmønstre på alle skoler, PwC anbefaling
Midler til Elevforum Sorøs aktiviteter
Naturfagskoordinator
Styrkelse af almenområdet
BU 420 Ungdomsskole og klubber

7 SSP+, SSP for unge/voksne op til 25 år
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Der henvises til skema
vedr. Lukning af Katrinelystgården

Nr
.

2019

2020

2021

460 Pasningsområdet for 0-5 årige
8 Tilførsel af budgetterede midler, fremsendt af Områdebestyrelse Syd

6.500.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

9 Faktor 2,0 til vuggestuebørn, fremsendt af Områdebestyrelse Syd

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.500.000

1.500.000

1.000.000

0

847.000

847.000

847.000

847.000

18.243.769

11.493.769

10.993.769

9.993.769

470 - Familierådgivningen
10 Forebyggende indsatser

2022

Bemærkning

480 Øvrige områder
11 PPR-psykologer og tale-hørekonsulenter
Budgetønsker drift i alt
Budgetønsker anlæg
410 Folkeskolen inkl. SFO
Renovering af faglokale Madkundskab på Stenlille skole, fremsendt at sko12 lens bestyrelse
13 Moderniseringsplan for Holbergskolen fremsendt af skolens bestyrelse
14 Troldehaven

1.315.000
238.000

jf. tilbud fra rådgiver

4.250.000

Budgetønsker anlæg i alt
Børn- og Undervisningsudvalget i alt
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1.553.000

4.250.000

20.428.769

16.046.769

0

0

11.296.769 10.296.769

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
1

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Aula, samarbejdsplatform skole-og dagtilbud

UDVALG:

Børn og undervisningsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU 410

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
I forbindelse med klargøring og etablering af ny samarbejdsplatform på skole-dagtilbudsområdet, Aula, vil der
være følgende afledte ekstraudgifter:
1) Øget udgift i forhold til nuværende løsning, SkoleIntra er på 35,- kr. pr. elev, hvilket er en årlig udgift
på 105.000. Aula koster pr. elev 76, - kr., hvilket ved 3000 elever årligt betyder en merudgift på
123.000.- kr.
2) På dagtilbudsdelen, som Sorø kommune har tilsluttet sig 2016, vil der være en årlig udgift på 49,- kr.
pr. indskrevet barn fra 2020 og frem, hvilket giver en årlig udgift på 70.000,- kr. ved 1400 børn (estimat)
3) Udgifter til snitflader og widgets (programtilknytninger fra 3. parts leverandører) i forbindelse med udviklingen af Aula. Det præcise antal snitflader og udgifterne til den enkelte snitflade kendes endnu ikke, men afventer bl.a. nationale aftaler og udviklinger på området. Der estimeres udgifter på ca.
100.000,- kr.
Udgifter i 2019 vil omkostningsmæssigt være et overgangsår, der skiller ved skoleårets begyndelse.
Udgift Skoleintra i 7 måneder = 62.000,- kr.
Udgift Aula i 5 måneder. = 95.000,- kr.
Samt ekstra etableringsudgifter estimeret = 100.000,- kr.
Udgifter til snitflader/widgets vil være engangsudgifter; de øvrige er fremadrettede driftsudgifter.
Aula vil være betalt ud for kommunerne efter ca. 8 år, den fremadrettede udgift herfra er endnu ikke kendt.
2. Kobling til lovgivning
Aula er som del af Brugerportal-initiativet koblet til Folkeskoleloven, gennem en lovmæssig forankring af den
digitale elevplan, der skal understøttes af Aula
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Aula er en del af Brugerportalinitiativet(BPI), som er et fællesoffentligt digitaliseringsinitiativ, der bliver gennemført i tæt samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Socialministeriet, STIL, KL og KOMBIT. Programmet blev til i juni 2014 som en aftale mellem regeringen og KL. Projektet drives af KL, KOMBIT og STIL – Styrelsen for It og Læring. Initiativet skal ses i sammenhæng med Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og
handlingsplan 2016-2020, Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, samt øvrige løbende nationale
digitaliserings-tiltag på skole-og dagtilbudsområdet
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
105.000
257.000
+152.000
Budgetår 2020

105.000

298.000

+193.000

Budgetår 2021

105.000

298.000

+193.000

Budgetår 2022

105.000

298.000

+193.000

5. Placering i Opus:
3006000001
Profitcenter
3001000000
6. Udarbejdet af:
Center: Børn og Familier

PSP/omk.sted

Xg-118-21
Xg-543-10

Sagsbehandler:
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Artskonto

Jesper Tejstø

49402000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
2

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Lukning af Katrinelystgården

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU420

FREMSAT AF:

033876
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ved lukning af Katrinelystgården skal nedenstående indtægtsbudgetter nulstilles:
Overhead
kr. -643.600
Hensættelse til feriepengeforpligtelser kr. -101.400
I alt
kr. -745.000
Forventede nedlukningsomkostninger i 2019, beløbet vil blive kvalificeret inden budget 2019 vedtages.
Det indebærer samtidig, at budgetbeløb på overførte lønninger mellem Katrinelystgården kr. 635.000 og Administrationsudgifter kr. -635.000 nulstilles.

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
-745.000
0
+745.000
0
370.000
+370.000
Budgetår 2020

-745.000

0

+745.000

Budgetår 2021

-745.000

0

+745.000

Budgetår 2022

-745.000

0

+745.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter

3019000000

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

PSP/omk.sted

Xg-1227-3
xg-1227-4
xg-1227-7

Sagsbehandler:
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Artskonto

Bente Henschel

72752000
72752000
40402000

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
3

DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Kvalificering af specialundervisningsmønstre på alle skoler, PwC anbefaling

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Folkeskoler

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
I forbindelse med analyse af specialundervisningen i Sorø Kommune, forestået ef PricewaterhouceCoopers
(PwC), har PwC i deres prioriterede anbefalinger, prioritet 1, peget på, at der igangsættes en analyse af visitationsmønstre for de enkelte skoler, således at der sikres en løbende dialog skolerne og forvaltningen imellem
om visitationsmønstre og sammenhænge til ressourcelandskabet.
Børn og Undervisningsudvalget har på udvalgsmødet den 13. marts 2018 godkendt, at der fremsættes budgetønske med henblik på en analyse af visitationsmønstre og en visitationsanalyse af de enkelte elevvisitationer i
et eller flere af kommunens skoledistrikter.
En analyse af visitationsmønstre og af de enkelte elevvisitationer vil langsigtet sikre et ensartet visitationsmønster i Sorø Kommune, et visitationsmønster, der tager afsæt i ressourcelandskabet og indsatstrappen.
Det forventes, at det beskrevne tiltag kan medvirke til at skabe ro på specialundervisningsområdet, herunder
budgetoverholdelse.
Det forventes, at der sikres en ensartet tilgang, herunder en tidlig, målrettet og tværfaglig tilgang, samt en
ensartet visitationspraksis med afsæt i formelle arbejdsgange frem for personlige relationer.
Der er behov for en ekstra midler til at få indsatsen hjulpet i gang.
Der fremsættes derfor budgetønske på et årsværk i 2019 svarende til 550.000 kr.
Ønsket er at ansætte en medarbejder, som har sin daglige gang på skolerne som skolernes og forældrenes sparringspartner, og som deltager i alle visitations- og revisitationsmøder med eksterne specialtilbud med henblik
på at sikre rette tilbud til den rette pris.
Senest fra 2020 er det således fagcentrets vurdering, at det øgede fokus på en mere målrettet visitation kan
finansieres inden for det samlede budget til specialundervisning, idet indsatsen vil tjene sig selv ind.
2. Servicemæssige forbedringer
På sigt og i takt med, at indsatsen medvirker til en reduktion af udgiften til specialundervisning, kan de sparede midler anvendes til en styrkelse af almenundervisningen.
En styrket almenundervisning er en forudsætning for et mindsket behov for specialundervisning.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Fremragende opvækstmiljøer vil gøre dagtilbud og skoler, der er blandt landets bedste, til et særkende for
Sorø Kommune, og vi vil gøre det i respekt for, at børn er forskellige og har forskellige behov. Vi må således
aldrig glemme, at vi har et ansvar for alle vore borgere og dermed også for dem, der har særligt brug for os.
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
+550.000

Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
5. Udarbejdet af:
Center: Børn og Familier

Sagsbehandler:
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4

DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Midler til Elevforum Sorøs aktiviteter

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU410

FREMSAT AF:

032201
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Elevforum Sorø udspring af et tidligere tiltag i forhold til at styrke elevdemokratiet i Sorø Kommune – tidligere
benævnt Det Fælles Elevråd. Efter en kort periodes stilstand i disse aktiviteter, kom der igen fokus på og interesse for at bringe eleverne indflydelse og inddragelse i spil.
Med afsæt i erfaringerne med den lidt mere formelle organisering af disse aktiviteter, blev det besluttet at
lave en mere uformel og fleksibel organisering omkring elevernes indflydelse og medinddragelse. Det varede
lidt, inden det blev besluttet, hvad dette tiltag skulle hedde og flere navne var i spil og blev brugt lidt i flæng.
Men i starten af 2018 blev betegnelsen Elevforum Sorø valgt, som den nye betegnelse.
Den nye organisering betyder, at der har været en mere interessebetonet tilgang til arbejdet.
Der har været anmodet om midler til drift, transport/rejser mv. i forhold til arbejdet. Men da der ikke har
været prioriteret midler til arbejdet, har det levet af goodwill fra andre budgetområder, så det har kunnet
lade sig gøre at drive med dette forum. Der er et ønske fra elevernes side om at mødes på de enkelte skoler,
som så leverer oplæg til drøftelse i den samlede elevgruppe. Men aktiviteterne har rakt så vidt som skolebesøg
(endagstur) i 2017/18, en del transport på kryds og tværs i kommunen, inddragelse i dialogmøder med Børn og
Undervisningsudvalget, inddragelse i udviklingsarbejdet ved flere møder med de konsulenter, der er involveret
i udviklingen af den nye børne-/ungeportal AULA (afløseren af SkoleIntra på hele børne-/unge-området) mv. der ikke er afsat midler hertil i de forudgående budgetter.
Derfor er det et ønske, at der afsættes midler til dette arbejde, der holdes i gang af konsulentbistand fra Børn
og Familier og kontaktlærere fra skolerne. Størrelsesordenen heraf foreslås at andrage 75.000 kr., så der er
mulighed for at eleverne kan besøge andre skoler – og i dagligdagen hinanden på kommunens skoler (transport,
forplejning mv.).
2. Servicemæssige forbedringer

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 2´s målformulering:
Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer - med et særligt fokus på institutioner, skoler, foreninger og aktive fællesskaber.
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+75.000

Budgetår 2020

+75.000

Budgetår 2021

+75.000

Budgetår 2022

+75.000

5. Udarbejdet af:
Center: Børn og Familier

Sagsbehandler:
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Jesper Tejstø/Allan Velstrøm
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Naturfagskoordinator

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Bu410

FREMSAT AF:

032201
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Baggrunden for denne sag er, at der i flere år havde været et bredt ønske om en national naturvidenskabsstrategi. Der blev tilbage i årene fra 2003-2012 udarbejdet flere forarbejder. Forarbejdernes anbefalinger
pegede i væsentlig grad på en række af de samme forhold med henblik på en samlet og målrettet indsats for at
styrke naturfag/naturvidenskab.
For at Sorø Kommune kan komme videre i bestræbelserne på at styrke indsatsen omkring det naturfaglige og
øge fokus på de naturvidenskabelige discipliner, vurderes der at være behov for at skabe mulighed for at opgradere indsatsen inden for dette felt.
I september 2016 udarbejdede UVM et kommissorium til en strategigruppe. Baggrunden var, at der i flere år
havde været et bredt ønske om en national naturvidenskabsstrategi.
Forarbejdernes anbefalinger pegede i væsentlig grad på en række af de samme forhold med henblik på en samlet og målrettet indsats for at styrke naturfag/naturvidenskab, herunder bl.a.:
• At naturfagene indgår i den almene dannelse
• At naturfaglige kompetencer skulle være grundlaget for sammenhængende beskrivelser af de naturfaglige
fag på langs og på tværs af alle uddannelsesniveauer, samt en øget sammenhæng i målbeskrivelser for fagene
• At styrke lærerkompetencerne inden for naturvidenskabelige fag, herunder et særligt efter uddannelsesprogram til grundskolelærere
• At styrke fokus på naturfag i kommunerne gennem fx kommunale naturvidenskabsstrategier i alle kommuner
• At øge prioriteringen af naturfagsdidaktik som forskningsområde
• At oprette et nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed (NTS-centeret)
Kommissoriet afstedkom at der blev nedsat en strategigruppe bestående af 33 organisationer og 11 eksperter.
Denne gruppe var en bredt sammensat gruppe fra vidt forskellige interessegrupperinger, helt fra Dansk Industri
til Danske Skoleelever.
Strategiforslaget omfatter anbefalinger fra dagtilbud til ungdomsuddannelser, herunder naturfagsdidaktisk
forskning og efteruddannelse. Forslaget indeholder 14 anbefalinger til handling samt en række indsatser fordelt
på tre hovedemner:
1. Styrket og sammenhængende faglighed i uddannelseskæden, så børn og unge motiveres, og deres kompetencer styrkes
2. Kompetenceløft i samspil med naturfagsdidaktisk forskning for at uddanne og inspirere de bedste fagprofessionelle
3. Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne, så hele samfundet bakker op
Blandt de konkrete forslag er en sammenhængende naturvidenskabelig faglighed fra 0-18 år, hvilket jo betyder, at vi skal se på helheden fra den tidlige start i daginstitutionerne, henover skolen og ungdomsuddannelserne, hen til et uddannelsesvalg og/eller en egentlig jobsøgning.
Til den samlede koordinerende funktion er der pt. afsat midler til 0,3 stilling svarende til ca. 1,5 arbejdsdage
pr. uge. Dette vil ikke være tilstrækkeligt, hvis Sorø Kommune ønsker, at der indgås et samarbejde med Astra
og andre spillere i forhold til at styrke den lokale indsats i forhold til arbejdet med etablering af en lokal strategi for arbejdet med styrkelsen af de naturfaglige aktiviteter og få disse ud i praksis i daginstitutioner, skoler
mv.
For at dette kan ske, er det derfor nødvendigt at opnormeres den eksisterende koordinatorfunktion til en fuld111

tidsstilling. Dette betyder en samlet øget udgift på 311.000 kr. årligt til denne funktion.
Hertil skal lægges driftsudgifter inkl. transportudgifter svarende til 100.000 kr. årligt, som skal bruges til at
finansiere de afledte aktiviteter, kurser mv., som en øget indsats nødvendigvis udløser i forbindelse med virkeliggørelsen af strategiens indhold og mål.

Afsættelse af øget midler til en naturfagskoordinator
Omfanget af denne stilling tænkes som en udvidelse af den nuværende science koordinatorstilling på 0,3 stilling, som forøges med 0,7 stilling.

Afsættelse af et driftsbudget knyttet til funktionen
Midler til brug for arrangementer, indkøb, kursusvirksomhed. Disse har i vid udstrækning været
dækket via sponsorater, decentral finansiering
og opkrævning af deltagergebyrer mv.

Medudgiften vil andrage 311.000 kr.

Her foreslås konkret 100.000 kr.

2. Servicemæssige forbedringer

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tiltaget taler meget direkte ind i TEMA 3, som omhandler innovative læringsmiljøer, Sorø som science kommune mv.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+411.000

Budgetår 2020

+411.000

Budgetår 2021

+411.000

Budgetår 2022

+411.000

5. Udarbejdet af:
Center: Børn og Familier

Sagsbehandler:
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Allan Velstrøm
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Styrkelse af almenområdet

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU410

FREMSAT AF:

032201
Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
I forbindelse med den gennemgribende ændring af folkeskoleloven (folkeskolereformen) med virkning pr. 1.
august 2014 blev der indført nye muligheder og dermed også nye udfordringer i forhold til skolernes måde at
organisere sig på samt krav i forhold til nye former for faglighed - herunder fokus på den enkelte elevs læring
og muligheden for, at eleverne kan blive så dygtige, som muligt. For at kunne skabe mere luft i lærernes dagligdag til at imødekomme disse krav bl.a. ved øget tid til forberedelse, flere forløb med to voksne i undervisningen mv. ønskes der mulighed for at kunne reducere den enkelte lærers undervisningstid med to timer om
ugen. Da der er 208,66 lærerårsværk tilknyttet almenområdet på skolerne vil en reduktion af undervisningstimer på 2 timer for hver lærer om ugen svare til en nødvendig tilførsel af timer til området svare til 16.692,8
timer (svarer til 8,7 fuldtidsstillinger) = 4.110.769 kr.
Mange af de nye lovbelagte tiltag lægger op til, at der gives mulighed for at etablere forløb med to voksne i
undervisningen og holddeling for at kunne håndtere de nye krav og muligheder i lovgivningen i forhold til at
kunne tage udgangspunkt i den enkelte elevs læring, kvalificering af arbejdsbestemt personalefravær (deltagelse i kurser og efter – og videreuddannelse, projektforløb på tværs af skemaer, deltagelse i særlige forløb for
grupper af elever: Eksempelvis ”ud af huset arrangementer” i forhold til den åbne skole, bevægelse i undervisningen og særligt tilrettelagte faglige forløb for mindre elevgrupper (turboforløb, læsetræning, programmering
etc.). Alt sammen noget, der vil styrke kvaliteten af den leverede undervisning i kommunen folkeskoler. Hvis
dette skal imødekommes mere kvalificeret fremadrettet, er det vigtigt, at skolerne også i højere grad bliver i
stand til at håndtere personalefravær grundet ovennævnte aktiviteter mere kvalificeret, end det har været
muligt hidtil. Samlet set vil dette uværligt betyde en forøgelse af det undervisende pædagogiske personale på
skolerne. Dette kan give bonus i forhold til mere kvalificeret vikardækning, mulighed for to voksne i undervisningen og holddannelse samt nedsættelse af den enkelte lærers bruttotimetal, så der kan opereres med fleksible timer, der kan indgå i de nævnte funktioner uden tab af kvaliteten i den leverede undervisning.
Med en øget kvalitet i undervisning over en bred front, vil der ligeledes være mulighed for at etablere en forebyggende indsats i forhold til specialundervisningen således, at færre elever forventeligt vil få behov for egentlig specialundervisning men opnå mulighed for at kunne forblive i den almene undervisning. Det kan ligeledes
ikke afvises, at en øget kvalitet i folkeskolernes undervisning, vil få færre forældre til at overveje at sætte
deres børn i de private skoler.
Til perspektivering af budgetønsket, så kan det oplyses, at samlet set udgør reduktionen i midlerne til folkeskoleområdet i perioden 2013/14 og frem til 2017 lige godt 7 mio. kr. netto alene på baggrund af faldende
elevtal og klassekvotienter. Dette tal er korrigeret for udgifter til drift af klasser. Der er i budget 2017 tilført
skolevæsenet 5,5 mio. kr., men dette skal ses i lyset af, at der i 2018 bortfalder et statsligt tilskud svarende til
2,4 mio. kr., som blev givet til implementering af folkeskolereformen. Den samlede reduktion i budgettet modsvarer det, der ansøges om.
I samme periode er betalingen til de statslige og private skoler steget med 6.6 mio. kr. inkl. efterskoler. Dette
har også kunnet ses som en del af mønstret i elevnedgangen på kommunes folkeskoler.
Ifølge VIVE’s oversigt over kommunernes økonomiske serviceniveau på folkeskoleområdet for 2017 ligger Sorø
Kommune ca. 3,4 % under udgiftsniveauet for sammenlignelige kommuner når der tages højde for socioøkonomiske forhold i kommunen (der henvises til ECO-nøgletallene).
Det kan overvejes, om en merbevilling skal være midlertidig og således betales tilbage, når vi er lykkedes med
113

at omstille forbruget med mindre specialundervisning, som kan frigøre penge til almenundervisningen.
2. Servicemæssige forbedringer

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Fremragende opvækstmiljøer vil gøre dagtilbud og skoler, der er blandt landets bedste, til et særkende for
Sorø Kommune, og vi vil gøre det i respekt for, at børn er forskellige og har forskellige behov. Vi må således
aldrig glemme, at vi har et ansvar for alle vore borgere og dermed også for dem, der har særligt brug for os.
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+4.110.769

Budgetår 2020

+4.110.769

Budgetår 2021

+4.110.769

Budgetår 2022

+4.110.769

5. Udarbejdet af:
Center: Fagcenter Børn og Familier

Sagsbehandler:

114

Allan Velstrøm

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
7

DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

SSP+, SSP for unge/voksne op til 25 år

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU420

FREMSAT AF:

033876
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Det sidste år (marts 2017 og nu igen marts 2018 -)har SSP haft en forøgelse af arbejdsfunktionen.
Dette skal ses i lyset af den rockerproblematik Sorø Kommune har været og er i, samt en del ældre unge (over
18 år), der har haft en uheldig adfærd i forhold til hash og anden kriminalitet i form af indbrud i huse. Disse
unge er SSP+ unge, dvs. unge mellem 18 – 25 år. De ”gamle” unge har trukket nogle unge under 18 år med, som
har givet flere fængslinger, med en stor udgift til følge for kommunen.
Der har ligeledes været en opblomstring af hashproblematikken for unge fra 7. kl. samt et par ældre grupperinger, hvor megen kriminalitet medfølger. Dette er især forekommet i Sorø by og i Dianalund. Hele SSP området er en vigtigt del af kriminalitets forebyggelsen, derfor vil en velfungerende SSP forebyggelse altid medføre
et lavere udgiftsniveau på foranstaltningsområdet. Det er en af begrundelserne i samarbejdet mellem SSP
funktionen og Familieafdelingen omkring støtteopgaver for meget socialt udfordret unge.
Tanken er at hvis man investerer i forebyggelse, dvs. samtaler med forældrene og de unge vil dette kunne
flytte de unge væk fra det misbrugende, destruktive liv og manglende skolegang mod en mere konstruktiv og
struktureret fremtid. Dette vil iflg. forskningen give en besparelse i sociale ydelser senere hen.
Kriminaliteten har altid været lav i Sorø Kommune for unge under 18 år, derfor har det sidste år trukket meget
på de personalemæssige ressourcer som er i SSP i forbindelse med rocker- bandeproblematikken. I 2017 har en
SSP konsulent måtte flyttes fra arbejdsopgaver som støtteperson, til en opjustering af forebyggelse (stoffer og
kriminalitet) for unge over 18 år. Ligeledes er arbejdsopgaverne i forbindelse med rocker- bandeproblematikken og ekstremismen blevet forøget. Politikredsen har opbygget ”Infohuset” som videns delingskoncept for alle
kommuner med møder gennem hele året, der er endvidere blevet opbygget nogle arbejdsgrupper i både Sydsjællands og Lolland-Falster politikreds og i Vestsjællands politikreds i forbindelse med problematikken. Ved
disse møder repræsenteres Sorø Kommune af SSP gennem en SSP konsulent.
SSP har derfor oprustet i forhold til informationsindsamling til det politiske og politiet. Endvidere er kontakt/samtaler til unge over 18 - 20 årige blevet forøget. Det ser desværre ikke ud til at stoppe de næste år.
I 2017 har dette givet et merforbrug/overforbrug på ca. 250.000,- kr. som er finansieret over den almindelige
drift, som desværre gav en underskud i 2017.
Hvis dette skal fortsætte ind i 2018 og frem, kræver dette et tilsvarende beløb til personale udgifter.
Holbæk og Slagelse kommuner har ligeledes i 2017 opbygget deres SSP+ af samme årsager.
2. Servicemæssige forbedringer

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
I forhold til vips 18, har der været en del problemstillinger for unge der er hashbrugende med at blive fastholdt
i uddannelsessystemet. Det vil sige at stærke overgang fra Folkeskolen til Ungdomsuddannelserne skal styrkes
gennem forældresamarbejdet omkring den enkelte unge.
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+250.000

Budgetår 2020

+250.000

Budgetår 2021

+250.000

Budgetår 2022

+250.000
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5. Udarbejdet af:
Center: Børn og Familier

Sagsbehandler:

116

Mogens Schwensen

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
DRIFT
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Tilførsel af budgetterede midler, fremsendt af Områdebestyrelse Syd

UDVALG:

Børn og Undervisning

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU460

FREMSAT AF:

052511 og 052514
Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Vores første ønske er egentlig ikke et budgetønske, men et ønske om, at de midler der allerede er budgetteret
til børnepasningsområdet tilføres til området. Siden slutningen af 2015 har der været afsat årligt ca. 1,3
mio.kr. mere til børnepasningsområdet end der er tilført til området. Det skyldes, at besparelsen ’Tidlig overgang til børnehaven’ blev indregnet med en besparelse på 367 t.kr. ved indførslen i 2015. Den faktiske besparelse er langt større – ca. 1,7 mio.kr. Forskellen lægges i kommunekassen.
Historikken
Frem til efteråret 2015 overgik børn i Sorø Kommunen til børnehave når de var 3,0 år. Ifm. indførelsen af en
række besparelser i 2015 ændrede kommunen praksis således at børnene herefter overgik til børnehave når de
er 2,9/2,10 år. Ændringen medførte en besparelse i kommunens budget på 367 t.kr.
Fra foråret 2018 har Sorø Kommune igen ændret praksis således at børn i kommunen overgår til børnehave når
de er 3 år. Denne ændring medførte en forhøjelse af budgettet med 1,7 mio.kr., dvs. ca. 1,3 mio.kr. mere end
besparelsen i 2015.
Forskellen på priserne for ”den samme vare” skyldtes at man i 2015 ifm. opgørelse af besparelsen kun medtog
besparelsen på institutionerne, mens der i praksis også sparres på dagplejen og private børnepassere.
2. Servicemæssige forbedringer
Talgymnastikken
Beregningen i 2015 blev udelukkende baseret på besparelsen på institutionerne. Ud fra antallet af børn i institutionerne under 3 år i 2014 blev det estimeret, at forslaget om ændret overgangstidspunkt ville betyde, at
gennemsnitligt 10 børn om måneden ville overgå til børnehave i stedet for vuggestue. Med de daværende takster ville det give en bruttobesparelse på 490 t.kr. om året, fratrukket forældrebetaling på 25 % giver det en
estimeret nettobesparelse på de 367 t.kr.
Ifm. kommunalbudget 2018 blev reglerne for overgang til børnehave ført tilbage til som de var indtil 2015.
Selvom der var tale om en tilbageførsel blev beregningen af omkostningen ændret væsentligt. Således er beregningen på 1,7 mio.kr. sammensat af følgende
• 640 t.kr. vedrørende institutionerne. Baseret på estimeret 18-20 børn ekstra om måneden i gennemsnit i
vuggestue fremfor børnehave
• 520 t.kr. vedrørende dagplejen. Baseret på 10-12 børn ekstra i dagplejen pr. måned i gennemsnit og dermed
omkring fire ekstra dagplejere
• 460 t.kr. til private børnepassere. Baseret på 5-6 børn i gennemsnit ekstra i privat pasning om måneden,
samt takststigninger
• 80 t.kr. i oprunding.
Som det ses af ovenstående var beregningen i 2015 mangelfuld, da den ikke medtog besparelserne i dagplejen
og de private børnepassere. Derved blev omkostningerne ikke taget ud af kommunalbudgettet. Men da midler
overføres til dagtilbudsområdet ud fra ”pengene følger barnet” er pengene ikke overført til området, men lagt
i kommunekassen.
Dagtilbudsområdet har således i perioden efteråret 2015-2017 fået tilført ca. 3 mio.kr. mindre end tildelingen
ifølge det kommunale budget. Hvis ikke politikkerne griber ind nu vil udviklingen fortsætte og dagtilbudsområdet vil således også bliver snydt for ca. 1,3 mio.kr. i 2018 og alle årene efter det.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ønsket
Det er vores ønske at kommunen med det samme retter op på fejlen således at dagtilbudsområdet tilføres de
midler der er afsat i kommunalbudgettet.
Derudover er det vores ønske at politikerne sikre at de penge, som fejlagtigt ikke er tilført til dagtilbudsområ117

det i årene 2015-17, kommer børnene til gavn i de kommende år. I den forbindelse skal det nævnes at de børn,
der har været ramt af denne ”tidlig overgang”, nu er på vej i skole. En del af pengene kunne derfor benyttes
til at forbedre skolestarten for disse børn, fx i form af styrkelse af det igangværende projekt ’stærke overgange’.
I det omfang kommunen ikke finder det muligt at anvende ”underskuddet” fra 2015-17 indenfor servicerammen
i de kommende år, bør pengene bruges til anlæg på dagtilbudsområdet, fx fornyelse af nedslidte legepladser.
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
NOTE: Budgetønsket er fremsendt uden angivet merudgift. Nedenstående beløb er administrationens vurdering af forventede udgifter.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+6.500.000

Budgetår 2020

+1.300.000

Budgetår 2021

+1.300.000

Budgetår 2022

+1.300.000

5. Udarbejdet af:
Center: Børn og Familier

Sagsbehandler:

118

Områdebestyrelse Syd
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Faktor 2,0 til vuggestuebørn, fremsendt af Områdebestyrelse Syd

UDVALG:

Børn og Undervisning

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU460

FREMSAT AF:

052514
Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Faktor 2,0 til vuggestuebørn
Det ville have stor betydning for kommunens mindste borgere og være i tråd med kommunens ønske om tidlig
indsats at genindfører faktor 2,0 til vuggestuebørn. I 2015 blev den faktor som vuggestuebørn tæller med i
forbindelse med økonomisk tildeling nedsat fra 2,0 til 1,8. Det har betydet at der er blevet færre voksne (pædagoger/medhjælpere). Dette er meget uheldigt i og med at den omsorgsfulde relation til de voksne er det,
som gør, at børnene bliver i stand til at udvikle en regulering af deres egne følelser, jf. bl,a, lektor Grete KragMüller.4
2. Servicemæssige forbedringer
Tidlig indsats er også en god investering, som sparer kommunen penge i det lange løb. Dette skyldes at omkostningerne er lavere jo tidligere i et menneskes liv der sættes ind, jf. bl.a. seniorforsker Rasmus Landersø’s1
afbildning af afkast af investeringer i menneskelig kapital. Denne sammenhæng bakkes op af andre forskere,
for eksempel fremhæver professor Dorthe Bleses2 at forskelle i ordforråd i 2-års alderen ses ved læsning 10 år
efter3, og Grete Krag-Müller der fremhæver at for få voksne i daginstitutionerne kommer til at koste i specialstøtte, specialundervisning, mv.4
1
2
3
4

Seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed, cand polit., Ph.D.
Trygfondens Børneforskningscenter og professor v/ Århus Universitet
”Dagtilbud – en god investering”, præsentation af forskning fra Carina Sigurdsson 21-02-2017

Forsker ved Aarhus Universitet og børnepsykolog Grete Krag-Müller, ”Forsker om børnebesparelser: ”jeg er
fuldstændig lamslået”, Politikken 16/09/2016
Fig. 1 - Afkast af investeringer i menneskelig kapital3
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3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
NOTE: Budgetønsket er fremsendt uden angivet merudgift. Nedenstående beløb er administrationens vurdering af forventede udgifter.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+3.000.000

Budgetår 2020

+3.000.000

Budgetår 2021

+3.000.000

Budgetår 2022

+3.000.000

5. Udarbejdet af:
Center: Børn og Familier

Sagsbehandler:

120

Områdebestyrelse Syd
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Forebyggende indsatser

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 – 2019 blev det besluttet at satse på forebyggende indsatser i
forhold til udsatte børn og familier. Der er derfor i 2016 over en 4-årig periode igangsat to projekter – ”Stenlilleprojektet” og ”Distriktsrådgiverprojektet”. Formålet med projekterne er at fokusere på mindst indgribende
foranstaltninger, tæt opfølgning, løsninger i nærmiljøet samt en forebyggende og tidlig indsats. Der er tale om
to forskellige projekter, der tjener samme formål, nemlig at sikre en hurtig og effektiv indsats for udsatte børn
og familier og på sigt at nedbringe udgifterne på området.
Stenlille-projektet:
Stenlilleprojektet er inspireret af de gode resultater, der er opnået i den svenske by Borås, og som i Danmark
har været afprøvet i Herning. I Sorø Kommune er omdrejningspunktet, at der gennem et tæt tværfagligt samarbejde, arbejdes på at give udsatte børn og familier i Stenlilledistriktet et bedre liv gennem tæt opfølgning og
tidlig indsats. Ved at sætte ind med en tidlig og massiv hjælp og samtidig sikre en tæt opfølgning og inddragelse af netværket, er det erfaringen, at der skabes bedre løsninger for det enkelte barn og familie. Da der løbende arbejdes på at sikre en nedtrapning af indsatsen, kalkuleres der med, at der på sigt kan opnås en økonomisk gevinst.
Distriktsrådgiverprojektet:
Der blev pr. 1. februar 2016 ansat to socialrådgivere, som dækker de 5 resterende skoledistrikter. Distriktsrådgiverne er tilknyttet socialrådgivergruppen i Børn og Familier, og fungerer som en forpost/mellemled mellem
skole/daginstitution og det centrale niveau. Formålet er at sikre, at børn med sociale og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder samt deres familier tilbydes relevant støtte så tidligt som muligt. Målet er, at samarbejdet
mellem distriktsrådgiverne og dagtilbuddene/skolerne både bevirker, at der bliver sat tidligere ind, så en underretning ikke bliver nødvendig og at de underretninger der er nødvendige kvalificeres. Der kalkuleres med,
at der i så fald vil være færre børn og familier, der har behov for egentlig sagsbehandling.
Der er gennemført en midtvejsevaluering af begge projekter og Børn og Undervisningsudvalget har ønsket en
yderligere og mere dybgående evaluering af Stenlille-projektet, som gennemføres i efteråret 2018. Denne evaluering skal være med til at kvalificere beslutningen om den fremtidige organisering, herunder beslutning vedr.
distriktsrådgivermodellen. Børn og undervisningsudvalget behandler denne sag den 5.12.18.
Ændret organisering centralt:
Derudover er der med virkning pr. 1.3.2017 gennemført en ændret organisering i Familierådgivningens socialrådgivergruppe på myndighedsområdet, således at de er opdelt i 3 mindre teams, et handicapteam, et anbringelsesteam og et forebyggelsesteam. Formålet med denne organisering har været at opnå en faglig udvikling,
en ensartet systematik i sagsarbejdet, et ensartet serviceniveau samt overholdelse af lovgivningen på området.
De foreløbige resultater, der er opnået er bl.a. en systematik i arbejdet med børnefaglige undersøgelser og
handleplaner, en sikkerhed for at der vælges mindst indgribende foranstaltning samt en nedgang i antallet af
anbringelser. Nedgangen i anbringelser skyldes en kombination af, at der er arbejdet målrettet og intensivt
med forældrene med henblik på hjemgivelse samt med flytninger fra f.eks. opholdssted til plejefamilie eller
fra plejefamilie til netværksanbringelse, hvilket også kan ses på den økonomiske bundlinje. På hele plejefamilieområdet er der, via en overordnet koordinering, iværksat supervision og uddannelsesforløb til alle plejefamilier, hvilket har betydet at Sorø Kommune nu har et korps af professionelle og kompetente plejefamilier. Endelig har den nye organisering været understøttende for et tæt samarbejde med voksenafdelingen ift. overlevering af de særligt udsatte unge borgere.
121

Fremtidig organisering på området:
På baggrund af de erfaringer, der hidtil er gjort, ses det at der er opnået betydelige faglige og økonomiske
gevinster ved en specialiseret opdeling på myndighedsområdet, samt at der vil være yderligere gevinster –
såvel menneskelige som økonomiske – at hente ved at arbejde med en ændret organisering af hele det forebyggende område, baseret på tidlig indsats, mindst indgribende foranstaltning og tæt opfølgning. Dette vil
kunne sikring en udvikling af det fag-faglige arbejde, såvel som det tværfaglige samarbejde.
2. Servicemæssige forbedringer
Der lægges derfor op til at der arbejdes videre med en ny ændret organisering af hele det forebyggende område i form af en investeringstankegang, hvor der på kort sigt afsættes ekstra ressourcer svarende til i alt 5 årsværk fordelt på alle de involverede fagområder samlet for de 5 øvrige skoledistrikter. Det forventes at denne
investering vil kunne tilbagebetales over den 4-årige budgetperiode med en gradvis nedtrapning. Men først og
fremmest vil der kunne opnås langt bedre løsninger og understøttelse af trivslen og udviklingen hos gruppen af
udsatte børn og deres familier.
På møde i Børn og Undervisningsudvalget den 5. december 2018 skal der på baggrund af evaluering af de to
projekter, træffes afgørelse om ændret organisering af indsatsen på hele det forebyggende område. Heri indgår også beslutning omkring implementering af den ”sammenhængende ungeindsats”, som er en del af den nye
lovgivning ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”.
Først herefter kan der tages endelig stilling til den fremtidige organisering, herunder normering og fordeling af
de involverede faggrupper.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer - med et særligt fokus på institutioner, skoler, foreninger og aktive fællesskaber

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+2.500.000

Budgetår 2020

+1.500.000

Budgetår 2021

+1.000.000

Budgetår 2022

0

5. Udarbejdet af:
Center: Børn og Familier

Sagsbehandler:

122

Henriette Mogensen
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

PPR-psykologer og tale-hørekonsulenter

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Bu480 – øvrige områder

FREMSAT AF:

032204
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Der har igennem årene været indlagt flere besparelser på området, dette sammenholdt med at der er kommet
nye opgaver, betyder at der, for at bevare det nuværende serviceniveau, vil være behov for tilførsel af ekstra
ressourcer svarende til en hel psykologstilling kr. 585.000 og en ½ tale-høre-konsulentstilling kr. 262.000, i alt
847.000
2. Servicemæssige forbedringer
I de senere år har Sorø Kommune som en del af inklusionstænkningen skabt lokale specialundervisningstilbud
placeret på folkeskoler, mhp at øge muligheden for at eleven lærer at begå sig i et alment miljø og etablere
sociale relationer med alle slags elever. Tidligere havde Sorø mange elever i specialiserede tilbud i andre
kommuner, eks. Ådalskolen og Autismecenter Vestsjælland.
Når skoletilbuddet er beliggende i Sorø Kommune, i stedet for i omegnskommunerne, er det PPR i Sorø, der
skal betjene eleverne, hvilket har øget presset på PPR-psykologernes ressourcer.
Dette har givet øgede ventetider på revurderinger af specialundervisning (op til 12 måneder) og også øget ventetiderne på andre undersøgelser i PPR.
Derudover er der ifm. omstillingen i Stærke Børnefællesskaber skabt en stærkt øget interesse for PPRpsykologers deltagelse i konsultativt arbejde, både som deltagelse i Tværfaglige konferencer og som sparring
med ekstern fagperson – en indsats der skaber øgede muligheder for at bevare eleven i det almene miljø og
understøtte læreres og pædagogers udvikling af det almene pædagogiske lærings- og udviklingsrum.
Endvidere viser de foreløbige erfaringer fra Stenlille-projektet, at der skabes gode resultater, når der arbejdes
helhedsorienteret og tværfagligt med inddragelse af de forskellige fagpersoner omkring barnet, og her spiller
PPR-psykologerne og tale-hørekonsulenterne en vigtig rolle, da de dels kan bidrage med direkte arbejde i forhold til barnet, men også sparring til de øvrige fagpersoner, der arbejder med barnet i dagligdagen. Ved et
sådant tæt tværfagligt samarbejde sikres en tidlig forebyggende indsats og behovet for støtteforanstaltninger
eller visitering til specialundervisningstilbud bliver mindre, hvilket betyder at der på lang sigt samlet vil være
økonomiske besparelser i at understøtte psykologernes og tale-hørekonsulenternes arbejde.
Endelig kan det oplyses, at behovet for at ansætte en ekstra psykolog er en afledt konsekvens af analysen af
specialundervisning og den udarbejdede handleplan for at øge kvaliteten og sikre budgetoverholdelse samt at
budgetønsket er forelagt BUU på udvalgets møde i marts 2018 som en del af handleplanen.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Sorø Kommune tilbyder børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer - med et særligt fokus på institutioner, skoler, foreninger og aktive fællesskaber.
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+847.000

Budgetår 2020

+847.000

Budgetår 2021

+847.000

Budgetår 2022

+847.000

5. Udarbejdet af:
Center: Børn og Familie

Sagsbehandler:
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ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Renovering af faglokale Madkundskab på Stenlille Skole, fremsendt af skolens bestyrelse

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU410

FREMSAT AF:

032201
Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Skolens madkundskabslokale fra 1978 er nedslidt og kan næsten ikke lappes mere. Det er flittigt i brug dagligt
af skole, supercenter, ungdomsskole, Ældresagen og øvrige fritidsbrugere fra foreninger, eftermiddag og aften.
Kommunens center for Teknik, Miljø og Drift har gennemgået madkundskabslokalet og anbefaler at der etableres et nyt lokale i stedet for at udføre renoveringsarbejde på det eksisterende:
-

Nyt inventar og indretning af faglokale, så det bliver tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt.

Center for Teknik, Miljø og Drift anslår udgift til etablering af nyt lokale til 1.315.000,- kr.
2. Servicemæssige forbedringer
- Større muligheder for aktiviteter, der underbygger kost og sundhed, mulighed for ”smiley-ordning”, så
lokalet kan bruges i forbindelse med fællesaktiviteter i lokalsamfundet.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
- Ingen afledte driftsudgifter
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
”Madkundskab bygger bro mellem skole, hjem og samfund” – og bringer viden og erfaringer med sig udefra og
ind i madkundskabslokalet. Elevernes læring om mad og måltider kan rykke ved indkøbsvaner og madlavning i
deres familier og samfund og således underbygge Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle – også
i fremtiden.
Vi har på Stenlille skole et ønske om mere anvendelsesorienteret undervisning (praktisk undervisning, der forener alle grundskolens fag) og faget kan især understøtte matematik og læsning for såvel traditionelt fagligt
stærke elever (bogligt) som elever, som lærer bedst ved at anvende kundskaber og færdigheder i praksis. Madkundskab bringer hoved, hænder og sanser i spil. Dette underbygger naturligt viden og vækst- arbejde og uddannelse til alle
I samarbejde med ungdomsskole, foreninger og lokale kræfter vil lokalet kunne være en vigtig brik i aktiviteter, hvor ideer om fællesspisning med deltagelse af børn, unge, forældre og ældre forenet med motion og
øvrige tilsvarende sociale aktiviteter, hvor vi kan mødes om madlavning og måltid og skabe en levende by og et
aktivt lokalsamfund med natur, kultur og historie.
5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
+1.315.000

Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Budgettal
Budget
Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
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Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

7. Udarbejdet af:
Center: Børn og Familier

Sagsbehandler:

125

Steen Windfelt
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Moderniseringsplan for Holbergskolen fremsendt af skolens bestyrelse

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU410

FREMSAT AF:

032201
Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Der er behov for at retænke de fysiske rammer på Holbergskolen, således at de både understøtter moderne
pædagogiske arbejdsmetoder og ligeledes fungerer som en effektiv klimaskærm, hvor indeklimaet for børn og
voksne er i orden.
Skolens bygninger bør tage udgangspunkt i en 3-sporet skole, hvor der kan være variation imellem forskellige
undervisningsaktiviteter, ligesom nutidens arbejde med endnu større grad af inklusion kan medtænkes i form
af mere plads og flere forskellige rum, således at inklusionsopgaven understøttes. Det betyder konkret, at de
enkelte klasser og årgange skal kunne deles i flere forskellige mindre enheder, hvor man kan benytte forskellige læringsstile ligesom, at man skal kunne samle disse elevgrupper i større enheder. Der skal være mulighed
for at arbejde kreativt, digitalt, eksperimenterende, elevdifferentieret, håndværksmæssigt, praktisk/musisk,
med fordybelse, rekreativt, arbejde med fremlæggelser/optræde på scene, i forskellige gruppestørrelser, men
samtidig også med mere traditionelle arbejdsmetoder. Ligeledes skal undervisningsmiljøet understøtte motion
og bevægelse og en længere og mere varieret skoledag som et væsentligt element i Folkeskolereformen. De
fysiske rammer bør være indbydende og inspirere til læring. Et udsagn som, at børn lærer på forskellige måder, bør give en intuitiv mening ud fra den arkitektoniske udformning.
Skolens udendørs arealer bør ikke kun tænkes som et sted, hvor eleverne kan få noget frisk luft, men også som
et større læringsrum. Udendørs anlæggene bør genoprettes, således at de er sikre for eleverne at færdes i,
men derudover også opfordrer til forskellige former for rekreative, læringsmæssige og bevægelsesmæssige
opholdsmuligheder. Underlaget bør være sikkert at færdes på, og der bør være en fornuftig belysning. Skolen
bør også fra et udendørs perspektiv fremstå som en attraktiv fritids-, lærings- og vidensinstitution.
Nutidens læreruddannelse er organiseret således, at man enten bliver uddannet til at varetage undervisningen
for de mindre eller de større elever. Dette bør skolens organisering og fysiske rammer ligeledes afspejle, således at skolen bør kunne opdeles i to afdelinger, fx 0. - 5. klasse og 6. - 9. klasse. Hvis et fremtidigt 10. klasse
center for Sorø Kommune skal have til huse på Holbergskolen, bør dette ligeledes medtænkes, ligesom mulighed for dannelsen af Erhvervsklasser bør medtænkes. Der bør tænkes i selvstændige rammer for Supercenter
Holbergskolen på matriklen. I det hele taget bør læringsmiljøet og rummet udformes, således at det tager højde for det 21. århundredes krav til læringsinstitutioner.
Der skal tages højde, for at Holbergskolen ikke kun er en skole, men i ligeså høj grad et samlingspunkt for borgerne i Dianalund, et kulturelt mødested, et muligt fremtidigt borgerservicecenter, samt et sted, hvor foreninger og klubber mødes og udøver deres virke.
Skolens Fritidsordning bør medtænkes både som en selvstændig enhed, hvor der er mulighed for at samle henholdsvis 0. - 3. klasse og for juniorklubbens vedkommende for 4. - 6. klasse, men ligeledes, som en integreret
del af skolen, der naturligt hænger sammen.
Der bør være mulighed for at huse både specialklasser, en AKT-afdeling og støtteundervisning.
I forbindelse med klasserum bør der være et større og tilstrækkeligt antal elevtoiletter, ligesom der bør være
garderobe faciliteter. Disse bør hos de større elever have mulighed for aflåsning, således at eleverne kan have
deres elektroniske devices liggende, samtidig med at de oplader.
Der bør være mulighed for, at det pædagogiske læringscenter kan leve op til de lovgivningsmæssige forskrif126

ter, hvilket i praksis vil sige, at ressourcepersoner skal kunne tilknyttes med deres arbejde, ligesom der skal
være mulighed for anderledes arbejdsformer for eleverne. Endelig skal PLC også stadig bibeholde deres status
som videnscenter.
Der bør være kontor-, møde- og konferencefaciliteter for skolens personale, ligesom der skal være rekreative
pause faciliteter.
Endeligt bør det bemærkes, at hvis og såfremt at Holbergskolen bliver tilgodeset enten ved renovering eller
nybyggeri, så bør skolens personale, forældre og elever inddrages, således at de fremtidige fysiske rammer kan
understøtte den pædagogiske praksis og visa versa. Vi forestiller os, at en arbejdsgruppe af pædagoger, lærere
og ledere ville kunne arbejde sammen med arkitekter omkring de konkrete behov og den konkrete udformning
af skolen.
Helt akut er situationen med taget på Holbergskolen, hvor der løbende er vandgennemtrængning. Holbergskolen er dog af den overbevisning, at hvis man alligevel overvejer en større investering i renovering eller måske
nye bygninger, så vil det være fornuftigt at slå en tag- og bygningsrenovering sammen.
Der ønskes derfor midler til dækning af arkitektudgifter i forbindelse med udarbejdelse af den ønskede moderniseringsplan for skolen, der er nu kommet endeligt tilbud ind om omkostningen beløber sig til 238.000 kr.
2. Servicemæssige forbedringer

3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Midlerne afleder i første omgang ikke driftsudgifter.

4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

+ 238.000 kr

+ 238.000 kr

Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget
Budgetår 2019

0

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)
0

Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
7. Udarbejdet af:
Center: FC B&F i samarbejde med Jakob Storm

Sagsbehandler:
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Jakob Storm/Allan Velstrøm

0
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Troldehaven

UDVALG:

BUU og TMU

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU460 og TM360

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
I december 2017 blev der konstateret skimmelsvamp i daginstitutionen Troldehaven, Sømosevej, Dianalund. De
33 børn, inventar og medarbejdere blev med det samme flyttet til daginstitutionen Troldehaven, Lundtoftevej,
Dianalund. I januar måned blev der etableret en pavillonløsning på Lundtoftevej, så der blev bedre plads til de
nye børn. Dagplejens legestue på Sømosevej blev midlertidigt aflyst.
Skimmelsvampen på Sømosevej er til stede i konstruktionen, facade og tag.
På taget er den opstået grundet forkert anvendelse af hygrodiode tag, da taget ikke afgiver fugt, som det skal,
men i stedet holder på det i tagkonstruktionen. Dette er primært, fordi taget ikke får den varme, der skal til
for at fordampe vandet, da der er meget skygge på taget fra ventilationsanlægget.
Facadebeklædningen er ikke ventileret, og derfor opstår der fugtophobning. Fugtophobningen har medført
skader på inddækninger og træregler.
Da afhjælpningen af skimmelsvampen kræver meget store konstruktionsmæssige ændringer på bygningen, er
det ikke sikkert, at det kan betale sig at udbedre disse. Byrådet har ved beslutning af 30. maj 2018 godkendt af
der hyres en ekstern rådgiver til, at komme med forskellige forslag til ombyg/nybyg til politisk behandling. De
forskellige forslag kunne blandt andet være:
•
•
•
•

Nedrive Troldehaven, Sømosevej og bygge nyt med både plads til Troldehaven, Sømosevej og Troldehaven, Lundtoftevej
Udbedring af konstruktionen på Troldehaven, Sømosevej og ombygning så Troldehaven, Lundtoftevej
kan flytte dertil som oprindelig tiltænkt
Udbygge på Troldehaven, Lundtoftevej så der bliver plads til Troldehaven, Sømosevej
Udbygge Ventemøllegården, så der bliver plads til både Troldehaven Sømosevej og Troldehaven Lundtoftevej.

Udgiften til den valgte løsning vil skulle finansieres i 2020.
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift har beregnet et budgetoverslag for de to første scenarier ovenfor. Opførelse af
en ny institution, der kan rumme både Troldehavens afdelinger på Sømosevej og Lundtoftevej anslås at koste
10.450.000 kr. Renovering af de eksisterende bygninger på Sømosevej og tilbygning så begge afdelinger kan
samles på Sømosevej som planlagt, forventes at koste 4.250.000 kr.
2. Servicemæssige forbedringer
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Der er allerede afsat driftsbudget til Troldehavens afdelinger på Sømosevej og Lundtoftevej. Det skal afklares
nærmere, om dette skal justeres alt efter den valgte løsning.
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Vision- og Planstrategi Tema 1: Det sammenhængende familieliv – skoler og daginstitutioner blandt landets
bedste
Sammenhængende Børn- og Ungepolitik 0-29 år: Rammer for individ og fællesskab
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5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
+4.250.000 kr.

Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget
Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
7. Udarbejdet af:
Center:

Sagsbehandler:

129

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Bilag til Budgetønske Troldehaven
Scenarie 1 nybyggeri:
Der er en lang række krav i dag ved opførelse af institutionsbygninger.
En del af reglerne er minimumskrav, hvor bl.a. SBI (Statens Byggeforsknings Institut) anbefaler, at man vælger
en højere standard.
Institutioner skal indrettes, så arbejdsrum/opholdsrum har et gulvareal på mindst 7 m2. I dag
anbefaler SBI følgende arealer for daginstitutioner:
Kvalitetsniveau C:
(svarende til lovens minimumkrav): Et frit gulvareal på mindst 3 m2 pr. barn i vuggestuer og 2 m2 pr. barn i
børnehaver.
Kvalitetsniveau B:
Et frit gulvareal på mindst 4,5 m2 pr. barn i vuggestuer og 3,5 m2 pr. barn i børnehaver.
Kvalitetsniveau A:
Som B suppleret med aktivitetsrum.
Troldehaven fungerer som børnehave med to afdelinger på henholdsvis Sømosevej nr. 47 og Lundetoftevej 35 i
Dianalund, hvor de tilsammen har ca. 75 pladser/børn ved at bygge efter kvalitetsniveau A:
Den eksisterende bygning på Sømosevej er på 535 m2.
Den teoretiske plads for de to børnehaver er 75 børn * 4,5 m2 = 337,5 m2
Hertil vil der være ca. 200 m2 til kontor, aktivitetsrum, toiletter mv.
Dette giver tilsammen ca. 537 m2.
Vælges det at bygge 650 m2, vil det ikke have væsentlig ændringer på økonomien.
Budget:
Helt ny børnehave 534 m2
Total entreprise, rådgivning, ark. ingeniør

kr. 8.000.000

Bygherrerådgivning

kr. 300.000

Indretning af børnehave inventar mv.

kr. 500.000

Nedrivning af eksisterende bygning

kr. 600.000

Uforudsete udgifter(10 % af anlægssum)

kr. 800.000

Intern projektledelse og forsikring mv.

kr. 250.000

Samlede udgifter

kr. 10.450.000
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Scenarie 2 renovering:
Overordnet mangler der viden om helhedstænkning ved renovering af Sømosevej 47, da ikke alle bygningsdele
undersøgt til bunds.
Renovering af Sømosevej kan have vidt forskelligt omfang, da der endnu ikke lavet tilstrækkelige undersøgelser. Renovering indeholder altid en grad af usikkerhed, og usikkerhed er en risiko, der koster penge. Derfor er
vigtigt at have fokus på projektets risici ved renovering at Sømosevej.
Renovering af eksisterende bygning 534 m2
Totalrådgivning
Renovering af eksisterende som Hovedentreprise

kr. 450.000
kr. 3.000.000

Uforudsete udgifter(10 % af anlægssum)

kr. 300.000

Indretning af børnehave inventar mv.

kr. 500.000

Intern projektledelse, forsikring mv.

kr. 60.000

Samlede udgifter:

kr. 4.250.000
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Kultur og Fritidsudvalget
KU 510 Kultur og Fritidsudvalget
Udvalgets ansvarsområde omfatter kultur- og fritidstilbud, herunder kommunale tilbud og støtte til de mange
frivillige kræfter i Sorø
Politikområdet vedrører den overordnede politikfastsættelse for:
• Kommunale kulturinstitutioner
o Folkebiblioteket
o Den Musiske Skole (Musikskole – musik, billedkunst, drama og animation)
o Idrætshaller, gymnastiksale og øvrige idrætsanlæg (booking af tider mellem foreninger, skoler,
øvrige fritidsbrugere og private samt fastsættelse af principper for fordeling, aflysninger mv.)
•

Folkeoplysningsområdet, herunder:
o Lokaletilskud. Lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for fritidsaktiviteter, jf. Regler for tildeling af træningstid i haller og sale. Foreninger modtager tilskud til drift af egne lokaler
o Medlems- og foreningstilskud. Kan søges af alle folkeoplysende foreninger
o Tilskud til kurser for foreningens ledere/instruktører
o Tilskud til aftenskoleundervisning (voksenundervisning). Tilskud til lærer- lederløn
o Mellemkommunal afregning vedrørende aftenskoler
o Rådighedspuljen. Kan søges af foreninger, klubber og enkeltpersoner til nye initiativer, udviklings- og samarbejdsprojekter, enkeltarrangementer, indkøb af materiel, indkøb af rekvisitter
samt folkeoplysende tilbud til børn og unge som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud. Ansøgere er typisk foreninger.
o Særligt foreningstilskud. Kan søges af foreninger, der har flygtninge som medlemmer
o Sommerferieaktiviteter. Årligt tilskud til Sorø Sportsråd til afvikling og koordinering af sommerferieaktiviteter. Der udarbejdes folder over aktiviteter, som deles ud til eleverne på kommunens
skoler.

•

”Faste tilskud” til Kultur- og Fritidsformål, herunder tilskud til:
o Museer. Tilskud til de to statsanerkendte museer Sorø Kunstmuseum og Museum Vestsjælland
Begge får tilskud fra staten og lever op til statens kriterier i henhold til museumsloven.
Sorø Kommune er hovedtilskudsyder til Sorø Kunstmuseum og yder som en ud af seks kommuner
desuden tilskud til driften af Museum Vestsjælland
Herudover ydes tilskud til udstillingsstederne Kunstnergården og Tersløsegård. (Ikke statsanerkendte og er derfor ikke underlagt Museumsloven)
o Kultur og Borgerhuse. Tilskud til: Borgerhuset i Dianalund, Kulturhuset i Stenlille, Sorø Kultur og
Fritidscenter, Huset Vrangshøj og Foreningshuset i Slaglille-Bjernede
o Ikke-kommunale kulturinstitutioner. Faste tilskud til: Victoriateatret (Biograf), Sorø Internationale Musikfestival, Ruds Vedby Garden, Kulturcafé Ludvig og Vesth-huset
o Kulturregion Midt og Vestsjælland. Kulturaftale med 7 andre kommuner. Kulturaftalerne indgås
med staten, som også yder tilskud til aftalerne
o Events. KFU har sammen med AEU oprettet en pulje, der skal understøtte større events i kommunen. De sidste tre år har følgende fire events fået del i puljen: Kyndelmisse Lysfest, Sorø Jazzfestival, Slaraffen børnekulturuge og Klassisk Køredag

•

Puljer: Kulturelle formål og puljen til lokalhistoriske foreninger:
o Puljen til kulturelle formål
Puljen uddeles to gange årligt. Puljen kan søges af foreninger, institutioner, enkeltpersoner og organisationer til at støtte produktion og udvikling af kunst samt til fremme af initiativer, som bidrager til kulturlivet
o Lokalhistoriske arkiver, Lokalhistoriske foreninger i kommunen - tilskud til arbejdet i foreningen, indkøb af materiel m.m.
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Budget for Kultur og Fritidsudvalget:
Regnskabsår 2018
1.000
Kultur og Fritidsudvalget

Oprindeligt
budget

2019

2020

2021

2022

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

22.749

22.548

22.445

22.445

22.445

Sorø Bibliotek og Bykontor

9.185

9.030

9.030

9.030

9.030

Sorø Musiske Skole

3.729

3.840

3.840

3.840

3.840

Tilskud til kulturelle opgaver

5.331

5.202

5.099

5.099

5.099

Folkeoplysning

4.484

4.473

4.473

4.473

4.473

20

3

3

3

3

IT systemer

Note: 2018 er i 2018 – priser og 2019 - 2022 er i 2019 - priser
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Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2019 (2020-2022)
Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Tekniske ændringer drift
Tekniske ændringer drift i alt

0

0

0

0

Tekniske ændringer anlæg i alt

0

0

0

0

Tekniske ændringer i alt

0

0

0

0

61.000
25.000
80.000

61.000
25.000
80.000
50.000

61.000
25.000
80.000
50.000

61.000
25.000
80.000 Se skema under anlæg
50.000 Se skema under anlæg

Tekniske ændringer anlæg

Budgetønsker drift

1
2

510 - Kultur og Fritid
Animationslinje gøres varig
Fripladser - Sorø Musiske skole
Mobilt bibliotekstilbud til kommunens yderområder (2)
Sorøs Grønne Scene (2)

Projekt under Sorø Sportsråd
beløb endnu ikke spec.

3
4

Sorø Sportsråd – ønsker j.fr. planlægningsrapport
Kontingenthjælp til mindrebemidlede familiers børn under 18 år

25.000

25.000

25.000

25.000

5
6

Streetsportanlæg på Grønningen (Sorø by) - underskudsgaranti
Lokalarkivet – Dianalund

85.000

85.000

85.000

85.000

276.000

326.000

326.000

326.000

Budgetønsker drift i alt
Budgetønsker anlæg

7
8

510 - Kultur og Fritid
Mobilt bibliotekstilbud til kommunens yderområder (1)
Sorøs Grønne Scene (1)

102.000
1.100.000
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Ansøgning om budgetgaranti.
Beløbstørrelse foreligger først
i august/september

Projekt under Sorø Sportsråd
- beløb endnu ikke spec.

9 Sorø Sportsråd – ønsker til anlæg j.fr. planlægningsrapport
10 Sauna til Sorø Vinterbadeklub

500.000

Budgetønsker anlæg i alt

1.702.000

0

0

0

Kultur- og Fritidsudvalget i alt

1.978.000

326.000

326.000

326.000
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BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
DRIFT

1

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Animationslinje gøres varig

UDVALG:

Kultur og Fritid

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

KU510

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Vi har nu i knap 2 år haft Animationslinjen som tilbud på Sorø Musiske Skole. Dette projekt har været finansieret dels via fri kulturmidler fra Sorø Kommune og med et betragteligt tilskud fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland i et samarbejde mellem alle kommuner i kulturregionen.
Ved udgangen af 2018 slutter dette projekt.
Vi har i
-

projektet opbygget et betydeligt erfaringsgrundlag for at tilbyde Animation som fag.
Erfaring med den daglige drift
Erfaring med tilbud til folkeskoler
Erfaring med tværgående samarbejde mellem flere kommuner (fælles undervisere, fælles fremvisningsdage, sommercamp osv.)
Erfaring med samarbejde mellem Animation og andre fag på Sorø Musiske Skole (Animationslinjen var
en vigtig bidragyder ved vores jubilæumsforestilling ”ALICE”)

Endvidere har vi ved projektets afslutning etableret et fuldt funktionsdygtigt Animationsværksted på Sorø Musiske Skole, bestående af maskiner, programmer, kameraer osv. til en samlet værdi af ca. 80.000,- kr. betalt af
det fælles projekt. En investering vi gerne ser brugt i Sorø fremadrettet.
Såfremt vi ikke viderefører Animationslinjen vil udstyr blive givet videre til andre af projektets kommuner, der
vælger at fortsætte med at tilbyde Animation.
Vi har set at de børn, der har været tilmeldt Animationslinjen, i høj grad har været børn, vi ikke har haft kontakt med før. Der er derfor for os ingen tvivl om, at netop dette projekt har ramt en række nye børn, som nu
er blevet en del af Sorø Musiske Skoles fællesskab.
2. Servicemæssige forbedringer
En udvidelse af de tilbud Sorø Musiske Skole / Sorø Kommune har til børn og unge i Sorø Kommune.
Et tilbud der rækker ind i en fremtid hvor netop det at arbejde kreativt med f.eks. en PC, vil være en kvalifikation der efterspørges på det danske arbejdsmarked.
At det foregår i regi af Sorø Musiske Skole gør samtidig, at eleverne fra Animationslinjen tidligt lærer at arbejde sammen med andre fag som f.eks. Musik, Teater og Kunst, og dermed får mulighed for at løfte deres fag
nye steder hen.
Vi forventer med det ansøgte beløb at kunne køre 2 ugentlige hold á 2 timer i en fuld sæsonlængde på 36.uger.
Samt fastholde deltagelse i det Animationsfællesskab der er opbygget i projektets 2 årige periode. Et fællesskab som alle deltagere ønsker at fortsætte og udbygge.
End videre får Sorø Kommunes skoler mulighed for at hente en dygtig animator ind i skoledagen, til projekter
eller undervisning.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 2: Fremragende opvækstmiljøer.
Kreativt børnemiljø.
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4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

61.000

+61.000

Budgetår 2020

0

61.000

+61.000

Budgetår 2021

0

61.000

+61.000

Budgetår 2022

0

61.000

+61.000

5. Udarbejdet af:
Center: Byråd og Kultur (Sorø Musiske skole)

Sagsbehandler:

138

Peter Mensink

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
2

DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Fripladser - Sorø Musiske skole

UDVALG:

Kultur of Fritid

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

KU510

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Udvidelse af rammen til fripladser.

2. Servicemæssige forbedringer
Den nuværende ramme til fripladser på 30.000 kr. bruges nu fuldt ud. På vores tredje betalingsrate som skal
betales af brugerne d. 20. april 2018, har vi fordelt 10.074 kr. til fripladser på i alt 14 betalere.
Med 3 betalingsrater om året betyder det, at vi lige nu bruger 10.074 X 3 = 30.222 kr. på fripladser.
Vi er nu ved at afslutte vores første år af 3. klasses orkester projekt på Sorø Borgerskole, et projekt hvor vi
rammer børn fra en bred befolkningsgruppe, og derved også rammer børn af forældre, der ikke umiddelbart
ser sig i stand til at betale et medlemsskab i Sorø Musiske Skole for deres barn. Vi forventer derfor at presset
på vores pulje til fripladser over de næste år vil stige, i takt med at flere og flere børn vil komme igennem
dette projekt.
Musikskoletænketanken som Kulturministeren nedsatte i 2017, og som kom med deres rapport i august 2017
nævner netop behovet for, at de danske musikskoler i højere grad gør sig tilgængelige, også for børn af forældre med en lav indkomst. Det er derfor helt i tråd med denne rapports anbefalinger at øge muligheden for at
søge friplads.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 2: Fremragende opvækstmiljøer.
Kreativt børnemiljø.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

30.000

55.000

+25.000

Budgetår 2020

30.000

55.000

+25.000

Budgetår 2021

30.000

55.000

+25.000

Budgetår 2022

30.000

55.000

+25.000

5. Udarbejdet af:
Center: Byråd og Kultur (Sorø Musiske skole)

Sagsbehandler:
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Peter Mensink
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3

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Sorø Sportsråd – ønsker j.fr. planlægningsrapport

UDVALG:

Kultur og Fritidsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

KU 510

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Drift af idrætshaller og -anlæg
Sportsrådet henstiller, at der sættes tilstrækkelige midler af til drift og vedligeholdelse af
idrætshaller og -anlæg. Det er demotiverende - og dårlig reklame for kommunen overfor
udefra kommende - at faciliteterne er i synligt forfald.
Drift af kunststoffodboldbaner
Sportrådet gør herunder opmærksom på, at der fremover skal afsættes ca. 170.000 kr./år til vedligeholdelse
pr. kunststoffodboldbane, ligesom der bør henlægges midler til udskiftning
af banerne, der har en forventet 10-årig levetid
Vedligehold af anlæg
Sportsrådet er glade for den indsats der gøres af nyttejobbere på forskellige idrætsanlæg
rundt omkring i kommunen
Belægningsmaterialer
Sportsrådet indstiller, at der leveres belægningsmaterialer til tennisbaner, beachvolleybaner,
og BMX-banen
2. Servicemæssige forbedringer

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
5. Udarbejdet af:
Center: Byråd og Kultur

Sagsbehandler:
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Karin Heilesen

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
4

DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Kontingenthjælp til mindrebemidlede familiers børn under 18 år

UDVALG:

Kultur og Fritidsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

KU 510

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Forslag fra Folkeoplysningsrådet.
Pulje på 25.000 kr. til kontingenthjælp til mindrebemidlede familiers børn under 18 år i lighed med det beløb,
der er afsat til kontingenthjælp til flygtninge/indvandrere.
Kultur og Fritidsudvalget den 13. juni 2018: Budgetønske oversendes til Byrådets videre behandling af Budget
2019 (2020-2022)
2. Servicemæssige forbedringer
Støtten bør, i det omfang den bevilges, efter samråd med Socialforvaltningen kunne ydes indtil den af aldersmæssige årsager udløber.
Støtten skal ikke ydes til personer over 18 år.
Støtten skal kunne søges af foreninger omfattet af Sorø Ordningen.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

25.000

+25.000

Budgetår 2020

0

25.000

+25.000

Budgetår 2021

0

25.000

+25.000

Budgetår 2022

0

25.000

+25.000

5. Udarbejdet af:
Center: Byråd og Kultur

Sagsbehandler:
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Karin Heilesen
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5

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Streetsportanlæg på Grønningen (Sorø by) - underskudsgaranti

UDVALG:

Kultur og Fritidsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

KU 510

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Streetsportudvalget (Sorø Sportsråd) forventer at anlægget på Grønningen kommer til at koste 1.200.000 kr. +
moms. Udvalget har i øjeblikket godt 360.000 kr. til formålet, men forventer at nå et samlet tilskudsbeløb, der
vil overstige 1.000.000 kr. i løbet af 2018. Der vil ikke foreligge noget endeligt overblik over, hvor stort et beløb vi opnår, før omtrent samtidigt med at det kommunale budget skal vedtages.
Kultur og Fritidsudvalget den 13. juni 2018: Budgetønske oversendes til Byrådets til videre behandling af Budget 2019 (2020-2022)
2. Servicemæssige forbedringer
Citat fra Steetsportsudvalgets skrivelse af 6. juni 2018:
”Streetsportudvalget håber i denne forbindelse på, at der ud af det beløb, der i 2018 er afsat til legepladsformål vil kunne anvendes en del til steetsportanlægget.
Streetsportudvlget er i den situation, at hvis der ikke kan anvendes en del af legepladsbeløbet til formålet og
der ikke vil være mulighed for at få en underskudsgaranti i budgettet for 2019 må vi opgive projektet, da en
del af de midler vi har fået stillet til rådighed bortfalder pr. 31. oktober på grund af tidsrister i tilsagnet.”

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

Budgetår 2020

0

Budgetår 2021

0

Budgetår 2022

0

5. Udarbejdet af:
Center: Byråd og Kultur

Sagsbehandler:
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Mette Tingholm

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
6

DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Lokalarkiverne i Dianalund og Stenlille

UDVALG:

Kultur og Fritidsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

KU 510

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Lokalarkivet i Dianalund og Lokalhistorisk arkiv i Stenlille oplever en øget interesse for den lokale historie. Det
skyldes blandt andet at digitaliseringen har gjort det lettere at finde materialer inden for f.eks. slægtsforskning, hvilket giver flere henvendelser i arkiverne.
Der er p.t. tilknyttet mange frivillige til arkiverne, som bruger meget tid på at registrere online. Digitaliseringsopgaverne er en stor opgave.
Samtidig har den nye persondatalov indskrænket brugen af digitale fotos på nettet. Folk kan derfor ikke længere se deres forfædre på arkiv.dk, men skal henvende sig til Arkivet for at få en digital kopi. Det kræver tid
at finde fotografiet frem og at sende det.
De mange efterspørgsler giver en øget arbejdsmængde, ikke blot til de frivillige, men også til lederne af de to
arkiver, der begge er ansat 6 timer om ugen. Der søges derfor om en forøgelse af timeantallet til hver af de to
arkivledere med ekstra 4 timer om ugen.
2. Servicemæssige forbedringer
Øget betjening på lokalarkiverne.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Styrket omdømme – oplevelser i natur, kultur og historie.
Sorø Kommune har en rig kulturarv. Området bugner af spændende personligheder og historier. Men der ligger
som sagt et uforløst potentiale i at formidle denne unikke kulturarv – særligt udenfor kommunegrænsen.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

85.000

+85.000

Budgetår 2020

0

85.000

+85.000

Budgetår 2021

0

85.000

+85.000

Budgetår 2022

0

85.000

+85.000

5. Udarbejdet af:
Center: Byråd og kultur

Sagsbehandler:
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Mette Tingholm

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
ANLÆG

7

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Mobilt bibliotekstilbud til kommunens yderområder

UDVALG:

Kultur og Fritid

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

KU510

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
I 2016 vedtog KFU den første strategi for Sorø bibliotek. En strategi med fokus på borgerne og det tilbud biblioteket udvikler sammen med og til dem. Strategien arbejder biblioteket hårdt på at udfolde og udføre, sådan at
så mange som mulige af Sorø Kommunes borgere får mulighed for at bruge bibliotekstilbuddet.
Det giver dog væsentlige udfordringer i yderkanten af kommunen, da vi kun har to fysiske lokationer i Sorø
Kommune og særligt for børnene, er det en stor udfordring, da de har for langt til et bibliotekstilbud.
Biblioteket er i gang med et strategisk samarbejde med folkeskolerne i kommunen om at optimere læsningen
og læselysten + et tilbud om at bruge folkebibliotekets materialer.
Del 1
Ønsket er derfor at tilbyde et mobilt bibliotekstilbud, som kan etableres i et medborgerhus, kulturhus, den
lokale dagligvare butik eller andet passende sted.
Tilbuddet består i en mobil udlåns/afleveringsenhed, der også kan bruges som søgemaskine i hele bibliotekets
bestand. Det kan sættes op med et strømstik og netværksstik og så er den klar. Det giver os mulighed for på en
simpel måde at tilbyde bibliotekets muligheder for borgerne.
Der kan etableres et mobilt bibliotekstilbud i Ruds Vedby og i Fjenneslev. Men da de kan flyttes meget simpelt,
så kan de etableres hvor der er behov.
Bibliotekets materialer etableres på to reolfag på den pågældende location, og skal tilpasses efter målgruppe
og tilbud.
Ex. Sundhedsplejerskerne laver et indsatsområde omkring forældre og sprogstimulering af småbørn, hvor læsning og bøger er et vigtigt element. De materialer vil vi stille til rådighed i det mobile bibliotek.
Biblioteket sørger for indkøb og generel drift, men vi ønsker et samarbejde med lokale kræfter (det kan være
Lokalrådene), som har et løbende tilsyn og pasning af den lille materiale samling.
Udover at materialerne er tilgængelige vil også fra bibliotekets side lave små pop-up arrangementer, hvor vi
formidler litteraturen, ideer til læsning, forslag til litteratur til børn, mm. Kernen i vores arbejde at formidle
viden, information og litteratur til borgerne.

Del 2
Udover de 2 mobile tilbud ønskes også en tilsvarende enhed, som biblioteket kan anvende, når vi er ude af
huset i samarbejdsprojekter. Når vi deltager i Læsefestival på folkeskolerne, deltager i naturdage på Parnas,
samarbejdsprojekter med plejehjemmene, afholder sangarrangementer mm. Kun fantasien sætter grænser. Alt
sammen hvor bibliotekstilbuddet kommer ud af de to huse og er tilgængeligt for borgerne i deres nærmiljø.
Her er det et stort ønske at vi kan medbringe målrettede materialer, som kan lånes med det samme, eller der
kan søges og reserveres materialer i bibliotekets materiale bestand.
Ønsket er at indkøbe automater fra Redia, som er de eneste i landet der har netop dette tilbud. Vi vil være de
første, som vil tilbyde både de små lokale tilbud, men også det hele mobile tilbud, hvor biblioteket kommer ud
i nærmiljøerne.
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2. Servicemæssige forbedringer
Vi forbereder så absolut bibliotekets service overfor de mange borgere, der bor langt væk fra de to fysiske
biblioteker i dag. Særligt vil det have en stor betydning for børn og unges adgang til biblioteksmaterialer.
Børns læsning skal også styrkes via lyst og adgangen skal være let. Det er den ikke med det nuværende tilnud.
Denne løsning vil i højere grad sikre den frie og lige adgang til information og litteratur, som vi er forpligtet til.
Endvidere vil det sikre biblioteket mulighed for at udfolde vores politisk vedtagne strategi i højere grad.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
De afledte driftudgifter er til indkøb af materialer. Vores materiale budget er meget lille, og derfor ønsker vi
at øge det budget, sådan at vi kontinuerligt har tidssvarende materialer og mulighed for målrettede indkøb.
En levende og indbydende materialesamling er afgørende for lysten til at læse og kaste som over den guldgrube litteraturen og fortællingerne indeholder.
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 2: Fremragende opvækstmiljøer.
Tema 3: Styrket omdømme – oplevelser i natur, kultur og historie. Fokus på litteraturen i Sorø.

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

20.300

122.300

Budgetår 2020

20.300

20.300

Budgetår 2021

20.300

20.300

Budgetår 2022

20.300

20.300

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

+102.000

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

628.800

708.800

+80.000

Budgetår 2020

628.800

708.800

+80.000

Budgetår 2021

628.800

708.800

+80.000

Budgetår 2022

628.800

708.800

+80.000

7. Udarbejdet af:
Center: Byråd og kultur (Sorø Bibliotek)

Sagsbehandler:
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Mia Sørup
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8

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Sorøs Grønne Scene

UDVALG:

Kultur og Fritid

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

KU510

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Sorøs Grønne Scene er navnet på det anlægsprojekt, der har til formål at puste nyt liv i gårdrummet mellem
Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum. STED By og landskabsarkitekter har tegnet et for-projekt, der anviser
hvordan man kan omdanne gårdrummet til en skøn oase med mulighed for både ophold og leg og med respekt
for og reference til byens kulturmiljø.
De grundlæggende arkitektoniske greb består af tre elementer, der binder gårdrummet sammen:
•

Scenegulvet er udformet som et stort egetræsdæk, der dækker hovedparten af arealet og varierer i
højde, så det fremstår som et stort byrumsmøbel. Scenegulvet indrammes af gårdrummets oprindelige
chaussesten, der lægges på ny.

•

Scenografien er linjer i tombak lagt ned i gulvet samt beplantning med træer og buske. Scenografien
skaber forskellige rum i rummet og giver karakter til arealet.

•

Kuriositeterne appellerer til fantasien, legen og lysten til at udforske sig selv og omgivelserne. Kuriositeterne er bl.a. en dansesø, en observatoriehvælving, en fortællebrønd og en spejlvæg.

STED By- og landskabsarkitekter har lavet et overslag på, hvad det vil koste at anlægge gårdrummet. Hertil
kommer udgifter til tilskudsmoms på 17,5% samt flytning af gårdens p-pladser. Det samlede budget anslås til
7.645.098 kr.
På nuværende tidspunkt har følgende fonde givet tilsagn til at støtte projektet:
• Lokale og Anlægsfonden: 1.911.275 kr.
• Copenhagen Crown ved Lorentz Jørgensen: 1.000.000 kr.
• LAG-Midt og Nordvestsjælland: 100.000 kr.
Det er en forudsætning for tilskuddet fra Lokale og Anlægsfonden, at Sorø Kommune selv bidrager med et beløb på 2 mio. kr. Her mangler der i alt 1.1 mio. kr. idet der i budget 2017 blev afsat 500.000 k. til projektet,
ligesom der er reserveret 400.000 kr. fra puljen til legepladser.
Det vil sige at der mangler i alt 1,1 mio. kr. for at leve op til kravene om egenfinansiering fra Lokale og Anlægsfonden.
Der arbejdes stadig på at fundraise det manglende beløb på 2.633.823 kr. så projektet kan blive realiseret i sin
helhed.
2. Servicemæssige forbedringer
Når de fornødne midler er fundraiset, bliver der etableret et attraktivt gårdrum, der indbyder til ophold og
leg.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Når gårdrummet er etableret skal der sørges for vedligehold af pladsens beplantning og arealer, herunder egetræsdækket.
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 1: Det sammenhængende familieliv
”Bymidterne er en strategisk ressource for vores byer samtidig med, at bymidterne også bidrager til byernes
sociale sammenhængskraft. Herunder ved i planlægning af byens rum at skabe steder og forløb i byen, der
146

indbyder til aktiv leg og udfoldelse for børn og voksne. Bymidten er en del af byernes identitet, og bymidternes
historie og arkitektur spiller en betydningsfuld rolle i forhold til bosætning.

5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

1.100.000

+1.100.000

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

50.000

+50.000

Budgetår 2021

0

50.000

+50.000

Budgetår 2022

0

50.000

+50.000

7. Udarbejdet af:
Center: Byråd og Kultur

Sagsbehandler:
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Mette Tingholm

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
ANLÆG

9

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Sorø Sportsråd – ønsker til anlæg j.fr. planlægningsrapport

UDVALG:

Kultur og Fritid

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

KU 510

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Sportsrådets anlægsønsker i værdisat og prioriteret rækkefølge (skønnede beløb)
Nr. Skønnet
Beskrivelse
1)
0
Det er væsentligt for Sportsrådet, at idrætsfaciliteterne ved de nedlagte skoler fortsat
består og vedligeholdes af hensyn til aktivitetsniveauet i området. Sportsrådet mener, at
det er væsentligt at både foreningslivet og kommunen forsøger at få nogen konkrete planer
frem for Slaglille-Bjernede Skole. Sportsrådet udtrykker i øvrigt bekymring over, at ejendommen Skolevej 1 i Sorø står på salgslisten. Ejendommen rummer både klublokaler og
gymnastiksal. Såfremt den sælges vil det øge presset på kapacitet og timefordeling andre
steder i Sorø by.
2)
10 mio.
Sportsrådet indstiller, at der etableres en 22 x 42 m træningshal ved Holbergskolen indrettet med faciliteter til gymnastik og med springgrav, og anvendelig til håndbold. Hallen bør
kunne opdeles. Det skønnes at de eksisterende omklædnings- og badefaciliteter er tilstrækkelige.
3)
0,160 mio. Sportsrådet indstiller, at der etableres et basketball anlæg i Sorø Hallen.. Det er den eneste
mulighed for, at Sorøs mange basketball spillere kan spille kampe, da de nuværende faciliteter ikke er anvendelige. Prisen indeholder motorisede vippekurve med hejs fra loft af sikkerhedshensyn samt opstregning af halgulv.
4)
0,500 mio. Sportsrådet indstiller, at der ydes tilskud til Sorø Vinterbadeklub - Hold hovedet koldt til
etablering af en sauna. Projektet mangler i skrivende stund ca. 700.000 kr..
5)
0,300 mio. Munke Bjergby skole bør forsynes med bad og omklædningsrum. Det er ikke tidssvarende at
der stilles aktivitetslokaler til gymnastik m.v. til rådighed uden badefaciliteter. Sportsrådet
støtter det fremsendte istandsættelsesprojekt fra Natur og friluftsliv center Munke Bjergby..
6)
1,50mio
Sportsrådet indstiller, at der etableres lys på Veddebanen på strækningen fra Ottesvej til
Ringstedvej. Der ønskes også lys på strækningen fra Ringstedvej til Sorø Station. De to
nævnte ønsker er væsentlige for motionsløberne.
7)
1,5 mio.
Sportsrådet indstiller, at Bromme Køreforening får mulighed til at benytte et træningsområde på min. 2 ha. med plads til dressurbane, keglekørselsbane, forhindringsbane samt parkering til 40 – 50 biler. Gerne med offentlig adgang. Desuden ønsker foreningen et klubhus på
ca. 40 m2 med køkkenfaciliteter, vand, el og toilet – gerne i samarbejde med andre foreninger.
8)
0
Sportsrådet arbejder i øjeblikket på at få etableret en skaterbane, parkouranlæg og pumptrackbane på Grønningen ved siden af BMX banen. Projektet ventes at andrage ca. 1,5 mio.
kroner, hvoraf Sportsrådet i øjeblikket har indsamlet 250.000.kr.
2. Servicemæssige forbedringer

3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter

4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
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5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
7. Udarbejdet af:
Center: Byråd og Kultur

Sagsbehandler:

149

Karin Heilesen

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
10

ANLÆG

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Sauna til Sorø Vinterbadeklub

UDVALG:

Kultur og Fritid

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

KU510

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Sorø Vinterbadeklub søger om tilskud til etablering af en sauna ved Sorø Sø.
Sorø Vinterbadeklub er en forening, der har til formål at skabe gode rammer og fællesskab omkring vinterbadning ved Sorø Sø. Foreningen har eksisteret siden 2012 og har i dag ca. 195 medlemmer.
Foreningen har ikke egen sauna, men har lejet en mobil sauna til de vinterbadearrangementer, de arrangerer.
Det er foreningens erfaring, at en sauna tiltrækker nye potentielle vinterbadere, og foreningens medlemsantal
er steget efter disse arrangementer.
Foreningen ønsker at etablere en stationær sauna med omklædningsfaciliteter og et lille køkken, da det vil
glæde ikke bare nuværende men også potentielle medlemmer af vinterbadeforeningen. Saunaen vil også kunne
bruges af de andre søsportsforeninger. Foreningen forventer at kunne øge deres medlemstal til ca. 400, hvis
der etableres en stationær sauna.
Sorø Vinterbadeklub har søgt og fået dispensation til at opføre en stationær sauna ved Sorø Sø – Frederiksvej
37-39 på 80m2. Den nye bygning overholder lokalplanens krav og får samme udformning som de eksisterende
klubhuse ved søbredden.
Der er et anslået budget på 1.493.750 kr. hvoraf der er givet tilsagn på 825.000 kr. fra private fonde. Foreningen har sendt ansøgninger til flere fonde, hvor der forventes svar i løbet af sommeren 2018.
Sorø Vinterbadeklub ansøger Sorø Kommune om tilskud på 500.000 kr.
2. Servicemæssige forbedringer
Forbedrede forhold for nuværende og potentielle medlemmer af Sorø Vinterbadeklub.
3. Beskrivelse af afledte driftsudgifter
Foreningen står for driftsudgifter og vedligehold af saunaen.
4. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 3: Styrket omdømme – oplevelser i natur, kultur og historie.
5. Økonomiske konsekvenser ANLÆG (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

500.000

+500.000

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

6. Økonomiske konsekvenser AFLEDTE DRIFTSUDGIFTER
(Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
budgettal
Budget

Merudgift (+)
Mindreudgift (-)

Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

0

0

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0
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7. Udarbejdet af:
Center: Byråd og Kultur

Sagsbehandler:
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Karin Heilesen
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Social og Sundhedsudvalget
SS 630 Forebyggende Sundhedsindsats
Politikområdet dækker over udgifter til den kommunale medfinansiering på sygehusområdet, Sorø Kommunes
Sundhedscenter samt den kommunale tandpleje samt diverse andre områder. Budgetfordelingen på de tre
store og førstnævnte områder er at ca. 83 % af udgifterne går til kommunal medfinansiering, ca. 11 % går til
Sundhedscenteret og ca. 6 % går til den kommunale tandpleje.
Kommunal medfinansiering:
Politikområdet omfatter udgifter til kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter samt udgifter til specialiseret ambulant genoptræning på hospital. For at skabe større sammenhæng mellem kommunernes påvirkningsmulighed og afregning af KMF (kommunal medfinansiering), er afregningen fra 2018 blevet
differentieret. Differentieringen sker på baggrund af aldersgrupper, så der bliver afregnet en højere medfinansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har stor kontakt til og dermed også har større mulighed for
at forebygge indlæggelser hos. Omvendt vil der blive afregnet en mindre grad af medfinansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har mindre kontakt til.
Specialiseret ambulant genoptræning er genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt
samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling.
Det er det udmeldte skøn fra KL, som anvendes i forbindelse med budgetlægningen.
Det er den samlede aftalesum der er blevet anvendt i forbindelse med økonomiforhandlingerne som fordeles
på de enkelte kommuner. Den samlede aftalesum fordeles på den enkelte kommune ud fra Sundhedsdatastyrelsens skøn, som er baseret på den indberettede aktivitet for 2017 til Landspatientregistret og Sygesikringsregistret.
Den samlede aftalesum er 22,4 mia.kr., Sorøs andel er opgjort til 119,7 mio. kr. Det er dette beløb, som anvendes som budgetgrundlag i 2019 og overslagsårene, der er ikke budgetlagt med eventuelle efterreguleringer
i den kommunale medfinansiering.
Sorø Sundhedscenter:
Sundhedscentret varetager en række opgaver knyttet til forebyggelse og sundhedsfremme samt genoptræning
og aflastning. Dertil løser centret en række konsulentopgaver fra andre fagcentre i Sorø Kommune.
Sundhedscentret er, groft sagt, kendetegnet ved to typer af opgavekarakteristika: dels løse fast definerede
opgaver i forlængelse af en regional indsats fx Genoptræningsplaner (Sundhedsloven § 140) samt en mere
lokal strategisk opgavevaretagelse der knytter sig til forebyggelse og sundhedsfremmeområdet (Sundhedsloven
§ 119).
Tabel 2: Mængder og forudsætninger i budget 2019-22 for Sorø Sundhedscenter
Antal
Sorø Sundhedscenter - demografiudvikling
Aktivitet
2018
2019
2020
Forebyggende hjemmebesøg
3.585
3.587
3.572
65-74 årige (indbyggere)
Dagcenter (antal borgere)
61
63
65
Kommunal Genoptræning (antal borgere)
1.125
1.145
1.165

2021
3.568
67
1.205

Den Kommunale Tandpleje:
Den Kommunale Tandpleje arbejder efter sundhedsloven med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for
at sikre en god tand- og almen sundhed for borgere. Børne- og Ungdomstandplejen tilbyder alt fra forebyggende information om fx kost og tandbørstning, caries- og rodbehandlinger til kirurgiske indgreb. Tandregulering tilbydes ca. 25 % af en årgang, som udføres af specialtandlæge og team.
Omsorgstandplejen er primært rettet mod ældre borgere, der ikke kan benytte en almindelig tandlæge. Forebyggende tiltag, undersøgelser eller behandlinger foregår enten i borgerens eget hjem eller på en specialindrettet klinik i tandplejen.
Specialtandplejen er et tilbud til børn og unge, der ikke kan benytte den kommunale tandpleje grundet fysisk
eller psykisk handicap.
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Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget 2019-22 for den Kommunale Tandpleje
Antal
Den Kommunale Tandpleje
Aktivitet
2019
2020
2021
Antal patienter 0-17 årige
6.525
6.450
6.370
(2017 = 6.520) (2018= 6.565)
Antal omsorgspatienter
100
130
160
(2017 = 80) (2018=77)
Antal specialtandpleje patienter 0-17 årige
18
18
18
(2017 = 18)

2022
6.290
190
18

Der forventes et fald i de børn og unge, der modtager tilbud fra den Kommunale Tandpleje.
Demografien viser en kraftig stigning i antallet af hhv 65-79 årige, samt 80+ årige. Her forventes en stigning i
antal omsorgspatienter, dels grundet demografien og dels grundet et skærpet fokus på at efterleve de gældende retningslinjer der er på området, for at visitere det korrekte antal borgere ind i omsorgstandplejen.
SS 640 Pleje og Ældreomsorg
Politikområdet dækker over Sorø Sundhed og Omsorg som er den kommunale ældrepleje, herunder myndighedsopgaver på området. Derudover dækker området også over den selvejende institution Røde Kors, der
varetager tilsvarende opgaver på vegne af Sorø Kommune.
Af et samlet budget på ca. 200 mio. kr. udgør Sorø Sundhed og Omsorg andel 89,9 % og den selvejende institution Røde Kors 10,3 %
De ydelser der leveres omhandler personlig pleje og praktisk bistand til hjemmeboende borgere samt borgere
på plejecentre (f.eks. rengøring, indkøb, tøjvask og madservice), derudover den kommunale sygepleje, rehabilitering, social- og sundhedsuddannelser, ældreudflugt, lejetab i forbindelse med tomgang på kommunens
plejecentre. Derudover er en del af aktiviteten på området finansieret ved diverse pulje og projektmidler,
eksempelvis pulje til en værdig ældrepleje og bedre bemanding.
Udgangspunktet for den overordnede budgetlægning på området er, at den eksisterende ramme videreføres
og korrigeres i forhold til den forventede demografiske udvikling på baggrund af den godkendte model, som
indarbejdes som teknisk ændring.
SS 650 Voksen og handicap
Voksen- og handicapområdets målgruppe er borgere med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicap, borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade, borgere med sindslidelse, borgere med misbrug, voldsramte
kvinder og socialt udstødte eller utilpassede voksne.
Tilbuddene består af behandlingstilbud, botilbud med eller uden døgndækning, socialpædagogisk støtte, socialpsykiatri, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, væresteder, ledsageordninger, kvindekrisecentre, forsorgshjem, specialrådgivning og specialundervisning for voksne.
Området er opdelt i en myndighed (Social Service) og de udførende enheder, der består af en enhed for handicappede, en for psykiatriområdet og endelig en for hjerneskadeområdet. De fleste af de udførende enheder
har en BUM-model for økonomistyringen, hvilket vil sige de har et driftsbudget der tilsvarende er finansieret
via takstindtægter som skabes ved at sælge pladser, altså et nulbudget for området. Myndighedsdelen køber
dermed pladser på Sorø Kommunes egne institutioner og sikre betalinger herfor.
Tabel 6: Mængder og forudsætninger i budget 2019-22 for Myndigheden
Myndigheden (Social Service)

Beskyttet beskæftigelse
(servicelovens § 103)
Aktivitets- og samværstilbud
(servicelovens § 104)
Botilbud til midlertidigt ophold
(servicelovens § 107)
Botilbud til længerevarende ophold
(servicelovens § 108)

Antal
borgere
67
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Budget 2019
Gennemsnit- GennemsnitÅrlig
lig pris pr. år
lig pris pr.
udgift kr.
(kr.)
måned (kr.)
7.746.000
115.612
9.634

64

11.791.000

184.234

15.353

41

29.123.000

710.317

59.193

26

23.180.000

891.538

74.295

Myndigheden (Social Service)
Lov om Almene Boliger (ABL § 105) med støtte
efter Servicelovens § 85

85

Budget 2019
57.531.000
676.835

56.403

Ovenstående data bygger på de dispositioner der kendes pr. juni 2018 samt forventninger til de nye og afgange der måtte komme i 2019. Alle tal er angivet i 2018-prisniveau.
Budget for Social og Sundhedsudvalget:
Regnskabsår 2018
1.000
Social- og sundhedsudvalget
Forebyggende sundhedsindsats
Pleje og ældreomsorg
Voksen-/handicapområdet

Oprindeligt
budget

2019

2020

2021

2022

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

547.950

566.568

567.374

567.601

567.569

163.564

162.801

162.859

163.086

163.054

201.751

214.668

214.827

214.827

214.827

182.635

189.098

189.688

189.688

189.688

Note: 2018 er i 2018 – priser og 2019 - 2022 er i 2019 – priser
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Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2019 (2020-2022)
Social- og Sundhedsudvalget

Nr.

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Tekniske ændringer drift
630 - Forebyggende sundhedsindsats
1 Kvalitetssikring af den kommunale medfinansiering
2 Budgetreduktion på driften Sundhedscenter
640 - Pleje- og ældreomsorg
Overenskomstbestemt lønfremskrivning på ældreområdet samt
3 voksen og handicapområdet
4 Tilpasning af konstateret aktivitetsniveau i ældreplejen
650 - Voksen- handicapområdet
Kvalitetssikring af takstindtægter på voksen og handicapinstituti5 oner
6 Kvalitetssikring af udgifter til Tilsyn Øst for voksne institutioner
7 Tilgang af nye sager på voksen og handicapområdet

-853.100
-30.000

-1.059.100
-30.000

-323.100
-30.000

-323.100
-30.000

2.032.246
5.390.000

2.719.137
5.390.000

2.719.137
5.390.000

2.719.137
5.390.000

Beregning af takstindtægter i
efteråret 2018

-53.398
5.760.000

-53.398
6.153.000

-53.398
6.153.000

0

0

0

12.245.748

13.119.639

13.855.639

13.855.639

0

0

0

0

12.245.748

13.119.639

13.855.639

13.855.639

8 Tilretning af budgetgrundlag på Lundebo
Tekniske ændringer drift i alt

-53.398
6.153.000

Tekniske ændringer anlæg
Tekniske ændringer anlæg i alt
Tekniske ændringer i alt
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Nul-budget (finansieres via tak-

0 sten)

Nr.

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Budgetønsker drift
640 - Pleje- og Ældreomsorg
9 Aflastning af pårørende
Ansættelse af medarbejder til styrkelse af samarbejdet med civil10 samfundet
11 Klippekortsordning
Understøttelse af arbejdet med sikring af en værdig død for æl12 dre

312.120

312.120

312.120

312.120

400.000
1.976.000

400.000
1.976.000

400.000
1.976.000

400.000
1.976.000

312.120

312.120

312.120

312.120

62.450

62.450

62.450

62.450 delfia

14 Indkøb af hjælpemidler iht arbejdsmiljøloven. Bromme døgn

227.000

227.000

227.000

50.000 delfia

15 Ny faggruppe. Ergoterapeut
16 Ændret takst på Sneppevej

475.000
133.216

475.000
133.216

475.000
133.216

475.000 delfia
133.216

0

0

0

0

3.897.906

3.897.906

3.897.906

3.720.906

0

0

0

0

16.143.654

17.017.545

17.753.545

17.576.545

650 – Voksen og handicap
13 Abonnement og licenser Sensum Bosted

17 Ændring af medhjælperstilling på Bofællesskabet Ruds Vedby
Budgetønsker drift i alt

Fremsat af bestyrelsen for FilaFremsat af bestyrelsen for FilaFremsat af bestyrelsen for Fila-

Budgetønsker anlæg
Budgetønsker anlæg i alt
Social og sundhedsudvalget i alt
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Ønsket omhandler en udgift på
100.000 kr., men da de indgår i
taksten og at alle borgerne er
udenbys borgere, vil denne betaling ske via de betalende kommuner

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
1

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Kvalitetssikring af Kommunal Medfinansiering

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Forebyggende sundhed

FREMSAT AF:

046281-1-000
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Som vaneligt har KL fremsendt skøn for den kommunale medfinansiering, det er dette skøn som anvendes i
forbindelse med budgetlægningen.
Det er den samlede aftalesum der er blevet anvendt i forbindelse med økonomiforhandlingerne som fordeles på
de enkelte kommuner. Den samlede aftalesum fordeles på den enkelte kommune ud fra Sundhedsdatastyrelsens skøn, som er baseret på den indberettede aktivitet for 2017 til Landspatientregistret og sygesikringsregistret.
Den samlede aftalesum er 22.4 mia.kr., Sorøs andel er opgjort til 119,7 mio. kr. Det er dette beløb, som anvendes som budgetgrundlag i 2019 og overslagsårene, der er ikke budgetlagt med eventuelle efterreguleringer i
den kommunale medfinansiering.

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

-853.100

Budgetår 2020
Budgetår 2021

-1.059.100
-323.100

Budgetår 2022

-323.100

5. Placering i Opus:
Profitcenter

4301000000

6. Udarbejdet af:
Center: Social og Sundhed

PSP/omk.sted

XG-000000022700002

Sagsbehandler:
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Artskonto

Jan Drachmann

48702000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
2

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Budgetreduktion på driften i Sundhedscenter

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Forebyggende Sundhedsindsats

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Sorø Sundhedscenter har succesfuldt indarbejdet et tættere samarbejde på tværs af dagcentret og træningsteamet vedr. kommunalt genoptræning. Således understøtter dagcentrets personale i større grad, både i Sorø
som i Dianalund, den kommunale genoptræning.
Sorø Sundhedscenter fik ved budgetforhandlingerne i 2017 tilført midler til netop genoptræningsområdet. Herved foreslås at en delmængde af disse midler tilføres fællesskabet, idet de resterende midler er anvendt til det oprindelige formål, og at dette understøtter opgavevaretagelsen sufficient med områdets aktuelle
opgaver og niveau af disse.

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

-30.000

Budgetår 2020

-30.000

Budgetår 2021

-30.000

Budgetår 2022

-30.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter
4302000000

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af: Søren Wollesen/Bodil Thomsen
Center: Økonomi og Personale

XG-540-1

Sagsbehandler:

160

Artskonto

Jan Drachmann

10102000
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3

DRIFT
Ændringer

til budgetrammen

OVERSKRIFT:

Overenskomstbestemt lønfremskrivning på ældreområdet samt voksen og handicapområdet

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Pleje og Ældreomsorg / Voksen

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af budgetønsket
I forbindelse med indgåelse af overenskomsterne i 2018 for de kommende år, betyder det, at der for social og
sundhedsassistenter, social og sundhedshjælper samt sygeplejersker sker en væsentlig lønændring. Afhængig
af hvilket løntrin de i dag er aflønnet på, vil der ske stigninger for samtlige fra 1. til 4. løntrin.
Det betyder, at der skal tilføres yderligere midler til områderne (Sorø Kommune er blevet kompenseret som en
del af økonomiaftalen):

Social og sundhedsassistenter
Social og sundhedshjælpere

2020 og
2019
frem
1.572.131 2.104.140
166.683 223.089

Sygeplejersker
I alt

293.432 391.908
2.032.246 2.719.137

2. Kobling til lovgivning
Fastholdelse af serviceniveau

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen bemærkninger

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+2.032.246

Budgetår 2020

+2.719.137

Budgetår 2021

+2.719.137

Budgetår 2022

+2.719.137

5. Placering i Opus:
Profitcenter
6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

PSP/omk.sted

Artskonto

Sagsbehandler:

161

Jan Drachmann

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
4

DRIFT
Ændringer

til budgetrammen

OVERSKRIFT:

Tilpasning af konstateret aktivitetsniveau i hjemmeplejen

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Pleje og Ældreomsorg

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 blev der indlagt en risikopulje på 3,0 mio. kr. til evt. at imødekomme budgetudfordringer på ældreområdet. Baggrunden herfor var en konstateret opdrift i såvel antal borgere, der har brug for hjælp, samt i omfanget af leverede ydelser der skal leveres.
Byrådet besluttede i marts måned d.å. at udmønte risikopuljen på de 3 mio. kr. På daværende tidspunkt var
der en forventet en udfordring på 13,7 mio. kr. i 2018.
I sagen blev der forelagt følgende finansiering på den forventede udfordring:
Demografi 2018-niveau i budget 2018
3,0 mio. kr.
Risikopulje (aktivitetsstigning)
3,0 mio. kr.
Pulje midler -”Bedre bemanding”
2,7 mio. kr.
Optimerings og effektiviseringstiltag
5.0 mio. kr.
Total
13,7 mio.kr.
Aktiviteten er efterfølgende steget yderligere i forhold til det scenarie som lå til grund for udvalgets beslutning.
Med baggrund i den konstaterede aktivitetsstigning forelægges denne tekniske ændring.
Beregningerne for budget 2019 viser følgende:
Demografi 2019-niveau i budget 2019
Aktivitetsstigning
Pulje midler -”Bedre bemanding”
Optimerings og effektiviseringstiltag
Total

4,5 mio. kr.
5,4 mio. kr.
2,7 mio. kr.
5,0 mio. kr.
17,6 mio.kr.

Demografi budget 2019
Forelagt med denne tekniske ændring
Tilskud i 2019
Området arbejder med tiltag

Ved halvårsstatus kan der konstateres et væsentligt højere aktivitetsniveau. Aktivitetsstigningen er beregnet
til 5,39 mio. kr. mio. kr. Forudsætningen for beregningen er årets faktiske niveau i de første 7 måneder, og en
forventning om et fald på 3 % resten af året.
Hvis aktiviteten resten af året gennemsnitlig bliver som årets første 7 måneder, betyder det en aktivitetsstigning på 6,2 mio. kr.
Som en del af arbejdet med at opnå budgetoverholdelse i 2018, arbejder området med optimerings- og effektiviseringstiltag (årseffekt), der skal frigøre 5,0 mio. kr. til dækningen af noget af den resterende udfordring.
Dette blev der gjort rede for i sagen i marts måned 2018.
2. Kobling til lovgivning
Fastholdelse af serviceniveau
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen bemærkninger

162

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+5.390.000

Budgetår 2020

+5.390.000

Budgetår 2021

+5.390.000

Budgetår 2022

+5.390.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter
4401100000
6. Udarbejdet af:
Center: Social og Sundhed

PSP/omk.sted

XG-836-2

Sagsbehandler:

163

Artskonto

Søren Wollesen

10102000
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Kvalitetssikring af takstindtægter på voksen og handicapområdet

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Voksen og handicapområdet

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ved fastsættelse af takster (opholdsbetaling fra kommuner) for Sorø Kommunes voksen institutioner indgår
følgende:
- driftsbudget for institutionen
- forrentning og afskrivning af bygninger, tjenestemands pension, ferieforpligtigelse
- overhead.
Den årlige beregning af takster vedr. opholdsbetaling fra andre kommuner foreligger forud for 2. behandling af
budget 2019.

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
5. Placering i Opus:
Profitcenter
6. Udarbejdet af:
Center:

PSP/omk.sted

Artskonto

Sagsbehandler:

164
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Kvalitetssikring af udgifter til Tilsyn Øst for voksen institutioner

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Voksen og Handicap

FREMSAT AF:

Flere forskellige
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
I forbindelse med, at det faglige og økonomiske tilsyn er overgået fra kommunerne til tilsynsmyndigheden,
betyder det, at der betales en fast afgift til Tilsyn Øst for de institutioner, som de har tilsynet med i Sorø
Kommune.
I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 blev de institutioner, der var omfattet af ordningen kompenseret med den udgift, der på daværende tidspunkt blev fastsat som betaling til Tilsyn Øst.
Såfremt der konstateres væsentlige ændringer i taksten, er der behov for en justering af budgetgrundlaget for
de områder, der er omfattet af disse betalinger, herunder både hvis taksten sættes op eller ned.

Nuværende
budgetgrundlag

Bofællesskabet Birkebakken:

46.600

48.530

Faktisk udgift 2017
(3)
45.716

Sneppevej, Etape 1:

21.000
21.000

21.870
21.870

21.000
95.000

Budget 2016

(P/L-reg. 2016-2018)

(1)

Sneppevej, Etape 2:
Sneppevej, Etape 3:
Specialcentret Lundebo:
Bofællesskabet Pedersborg:
Bofællesskabet Stenlille:
Bofællesskabet Ruds Vedby:
Opgangsfællesskabet Dianalund:
Sum

(2)

Faktisk
udgift
2018
(4)

Forskel
(4-2)

46.500

-2.030

24.324
24.324

24.662
24.662

2.792
2.792

21.870
98.930

24.324
109.459

24.662
110.980

2.792
12.050

38.000
38.000
32.000

39.570
39.570
33.320

10.092
36.875
13.003

17.994
35.196
10.398

-21.576
-4.374
-22.922

32.000
344.600

33.320
358.850

13.003
301.120

10.398
305.452

-22.922
-53.398

2. Kobling til lovgivning
Ingen bemærkninger
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen bemærkninger
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

-53.398

Budgetår 2020

-53.398

Budgetår 2021

-53.398

Budgetår 2022

-53.398

5. Placering i Opus:
Profitcenter
Flere

PSP/omk.sted

Flere

165

Artskonto

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

166

Jan Drachmann
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Tilgang af nye sager på voksen og handicapområdet

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Voksen og Handicap

FREMSAT AF:

053852
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
På voksen og handicapområdet (myndigheden) ses der med udgangspunkt i de eksisterende sager, der er kendt
maj måned 2018, en forventede stigning i udgifterne i de kommende år. Dette skyldes, at der er kommet nye
sager til siden budgetvedtagelsen for 2018 samt, at disse slår igennem med helårsvirkning i årene frem.
Ud fra de erfaringer, der er på området, indlægges derudover en forventede tilgang af nye sager, der måtte
komme i 2019 og som allerede er kendt i systemet og i dag behandles som en del af arbejdet omkring familiebehandling i afdelingen for Børn og Familier.
I forhold til afgang af sager indlægges der ingen forventninger om dette, da erfaringerne siger, at det er meget
begrænset, og at disse besparelser, der har været gennem årene, er blevet brugt som kompensation for nye
sager. Dog indlægges kun forventninger om stigningerne for et år ad gangen, hvilket vil sige, at der kun indlægges en stigning for 2019 alene.
Status på eksisterende sager:
I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev budgettet løftet svarende til den forventning, der var på
daværende tidspunkt om overgivelse af sager fra afdelingen for Børn og Familier, hvilket blev vurderet til to
sager. Faktuelt er der pr. maj måned 2018 overgivet ni sager. Af disse sager omhandler de fem anbringelser i
botilbud, to sager i netværkspleje og to sager i egen bolig med særlig støtte, der sidestilles med et døgnophold.
Med udgangspunkt i ovenstående antal nye sager forventes der en ekstraudgift svarende til 4,323 mio. kr.,
svarende til en gennemsnitlig udgift pr. sag på 0,618 mio. kr. (for de syv sager, der ikke er budgetlagt).
Endelig er indregnet 0,209 mio. kr. i forbindelse med en efterregulering for 2017 vedr. Kofoedsminde og som
skal betales i 2019.
Vurdering af udviklingen af antal sager i 2019:
Der er for 2019 en forventning om, at der overgives to sager fra afdelingen for Børn og Familier til voksenområdet. Den forventede udgift alene for 2019 forventes at løbe op i 1,228 mio. kr., men med helårsvirkning for
2020 og frem med 1,830 mio. kr.
Øvrige forhold:
Et opmærksomhedspunkt er, at der i afdelingen for Børn og Familier er 15 unge mennesker der i løbet af 2019
fylder 18 år. Alle 15 vil formentlig have behov for støtte i form af lettere til massiv bostøtte eller døgntilbud.
Der er ikke indlagt budgetmidler, såfremt disse kommer til at belaste voksenområdet økonomisk.
Derudover er der en del unge mellem 19-30 år, der bor hjemme hos deres forældre, men som for nuværende
går på STU eller har et dagtilbud. Når disse en dag vælger at flytte hjemmefra, vil der for denne gruppe komme større udgifter på botilbudsområdet, idet de alle er i målgruppen til varige døgntilbud. For så vidt angår de
nuværende dagtilbud de er i, er disse budgetlagt, men mulige nye botilbud er der ikke budgetlagt med.
Endelig er der nogle voksenhandicap- og psykiatrisager undervejs, som vurderes i målgruppen for botilbud eller
egen bolig med omfattende støtte. Det vurderes, at disse sager vil kunne håndteres ved proaktivt at arbejde
med de øvrige sager på voksen og handicapområdet samt ved naturlig afgang. Sluttelig skal nævnes, at der er
stor fokus på løbende forhandlinger af takster og placering i mindre indgribende tilbud og/eller egen bolig, når
167

dette vurderes fagligt forsvarligt. Der er et fortsat pres på området med forsorgshjem og kvindekrisecentre,
hvor Sorø Kommune ikke har visitationsretten.
2. Kobling til lovgivning
Ingen bemærkninger
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen bemærkninger

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
145.274.400
151.034.400
+5.760.000
145.274.400
Budgetår 2020
151.427.400
+6.153.000
Budgetår 2021

145.274.400

151.427.400

+6.153.000

Budgetår 2022

145.274.400

151.427.400

+6.153.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter
4204300000
6. Udarbejdet af:
Center: Social og Sundhed

PSP/omk.sted

XG-248-1

Sagsbehandler:

168

Artskonto

Jan Drachmann

52552015
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Tilretning af budgetgrundlag på Lundebo

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Voksen og handicap

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af budgetønsket
I forbindelse med ombygningen på Lundebo er der gennem årene foretaget diverse tilretninger af budgetgrundlaget som en konsekvens af, at borgerne er flyttet ud i de nye boliger og dermed, at der ikke mere opkræves
husleje, el og varme som en del af driften og dermed takstgrundlaget for Lundebo.
For budgetåret 2018 skal der foretages en regulering på 38.000 kr. og for 2019 og frem lyder beløbet på 90.000
kr. Reguleringen for 2018 indarbejdes i budget 2019 og dermed finansieres via takstopkrævning.
Derudover er det ikke muligt mere at opkræve transportudgifter hos borgerne, dette er lovgivningsmæssigt
ændret. Dette betyder, at budgetgrundlaget på Lundebo skal opskrives med 61.000 kr. gældende fra 2018 og
frem. Reguleringen for 2018 tillægges driftsbudgettet i 2019 og dermed opkræves via takstindtægter.

2020 og
frem

2019
Transportudgifter
Takstindtægter

122.000
-122.000

61.000
-61.000

Husleje, el og varme
Takstindtægter

128.000
-128.000

90.000
-90.000

0

0

I alt
2. Kobling til lovgivning
Fastholdelse af serviceniveau

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen bemærkninger

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

Budgetår 2020

0

Budgetår 2021

0

Budgetår 2022

0

5. Placering i Opus:
Profitcenter
6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

PSP/omk.sted

Artskonto

Sagsbehandler:

169

Jan Drachmann
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Aflastning af pårørende

UDVALG:

SSU

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Pleje og Ældreomsorg

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Partierne bag finansloven for 2018 blev enige om at afsætte 60,0 mio. kr. i 2018 og 61,2 mio. kr. i 2019 og
frem til en styrket kommunal indsats til aflastning af pårørende. Som led i initiativet indføres en forpligtigelse for kommunerne til i deres værdighedspolitikker at beskrive, hvorledes kommunerne understøtter pårørende. Det vil således blive et krav i bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, at kommunerne fremover i deres værdighedspolitikker som minimum skal beskrive seks områder i stedet for fem. Ændringen vil træde i kraft i 2018.
Det er allerede et område, der arbejdes med i 2018, i forhold til at understøtte aflastning af pårørende speciel
på demens området.
Sorø Kommunes andel af dette udgør 0,306 mio. kr. for 2018 (som søges indarbejdet ved den økonomiske redegørelse 30-06-2018), stigende til 0,312 mio. kr. i 2019 og frem.
2. Servicemæssige forbedringer
Med henblik på at understøtte kommunens pligt til at sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, gives der med de
ekstra midler mulighed for at styrke denne indsats for pårørende til svækkede ældre.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Det er en del af Aftale om finansloven for 2018.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+312.120

Budgetår 2020

+312.120

Budgetår 2021

+312.120

Budgetår 2022

+312.120

5. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

170

Jan Drachmann
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Ansættelse af medarbejder til styrkelse af samarbejdet med civilsamfundet

UDVALG:

SSU

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Pleje og Ældreomsorg

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
September 2014 ansatte Sundhed og Omsorg en Frivilligkoordinator til at udvikle samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet. Det har betydet øget livskvalitet for vores ældre borgere i hjemmeplejen og på plejecentrene.
Frivilligkoordinatoren har både arbejdet på det overordnede strategiske plan, igangsat helt konkrete aktiviteter i samarbejde med frivillige, samt udarbejdet en række puljeansøgninger.
Strategisk har Frivilligkoordinatoren arbejdet på at klæde organisationen på til samarbejdet med frivillige.
Både ledere og medarbejdere har fået større bevidsthed i forhold til, hvad der skal til for at rekruttere og
fastholde frivillige. I alle hjemmeplejegrupper og på alle plejecentrene er mindst en medarbejder uddannet
som Frivillighedstovholder og har funktionen som brobygger mellem arbejdspladsen og de frivillige.
Frivilligkoordinatoren har i samarbejde med frivillige sat gang i en række konkrete aktiviteter(Cykling uden
Alder Sorø, spisefællesskaber, fysiske aktiviteter, ensomhedsprojektet ’Det Rigtige Match!, Idrætsplejecenter
m.m.).
Frivilligkoordinatoren har ansøgt og fået bevilliget flere større projekter, der har betydet tilførsel af centrale
ressourcer til Sorø kommunes ældreområde. Det er tidskrævende at søge puljer, så af ressourcemæssige grunde har det ikke været muligt at udnytte potentialet fuldt ud på dette område.
Det er ikke muligt for Frivilligkoordinatoren som eneste ansatte på området på optimal vis at understøtte de
mange initiativer, der allerede er sat i gang, og som løbende skal følges op med henblik på fastholdelse, give
konkret sparring til både medarbejdere og frivillige, og samtidig udvikle området strategisk og sikre tilførsel af
midler fra diverse centrale puljer mv.
Nærværende budgetønske omhandler ansættelsen af en ekstra medarbejder på 30 timer/ugentlig, der kan
tilføre den nødvendige merindsats til gavn for Sorø Kommunes udsatte og svækkede borgere mv.
En ekstra medarbejder vil, som nævnt, give bedre rammer for at udvikle området yderligere til gavn for først
og fremmest Sorø Kommunes borgere, men også til glæde for medarbejderne, som ser nogle sociale og inddragende opgaver blive løst for og omkring de borgere, som de er involveret i.
2. Servicemæssige forbedringer
Bedre og mere kvalitativ fastholdelse af igangværende aktiviteter, styrket pleje af samarbejdsrelationer til de
frivillige samt bedre understøttelse af medarbejdere involveret i de mange aktiviteter.
Øget kapacitet ift. at hente eksterne midler hjem til Sorø Kommune, hvilket giver mulighed for at udvikle nye
initiativer og berige Sorø kommunes borgere.
Det er endvidere tanken, at en tilførsel af ressourcer vil kunne muliggøre udvidelse af målgrupper og indsats,
således at også det sociale område i Fagcentret kan få gavn af en udvikling af indsatser på frivilligområdet.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+400.000

Budgetår 2020

+400.000

Budgetår 2021

+400.000

Budgetår 2022

+400.000
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5. Udarbejdet af:
Center: Social og Sundhedsudvalget

Sagsbehandler:

172
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Klippekortsordning

UDVALG:

SSU

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Pleje og Ældreomsorg

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL omlægges ordningen med ”klippekort til ekstra hjælp
til plejehjemsbeboere” fra ansøgningspulje til at indgå som en del af kommunernes bloktilskud i 2019 med
henblik på at understøtte en værdig ældrepleje, hvilket vil spare kommunerne for bureaukrati.
Klippekortsordningen har fungeret siden 2017, hvor pengene er givet via ansøgningspulje.
Med den nye ordning flyttes 380,0 mio. kr. til bloktilskuddet, hvilket for Sorø Kommune udgør 1,976 mio. kr.
årligt.
Klippekortsordningen startede op i Sorø kommune i 2017 og er videreført her i 2018. Pengene er målrettet til
aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Det enkelte plejecenter har frie rammer til at
lave aktiviteter på baggrund af input fra borgere, pårørende og medarbejdere på de enkelte steder. Erfaringen
fra 2017 viser, at der er stor tilfredshed med ordningen på det enkelte center, det giver noget mere ”liv” til
glæde for borgerne.
Klippekortsordningen giver mulighed for at understøtte aktiviteter med beboerne både individuelt og i grupper.
Borgerne giver udtryk for, at det giver anderledes oplevelser og aktiviteter i hverdagen, som giver livskvalitet –
ting som de ikke har mulighed for at gøre såsom at gå til en barber i byen, gå på cafe, købe tøj eller bare gå en
tur. Vi ser endvidere, at det medvirker til at fastholde deres funktionsniveau og giver glæde i hverdagen.

2. Servicemæssige forbedringer
Det er fastholdelse af igangværende aktiviteter på de enkelte plejecentre. Se endvidere ovenfor.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Det er en del af politikken om en værdig ældrepleje

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+1.976.000

Budgetår 2020

+1.976.000

Budgetår 2021

+1.976.000

Budgetår 2022

+1.976.000

5. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:
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Jan Drachmann

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
12

DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Understøttelse af arbejdet med sikring af en værdig død for ældre

UDVALG:

SSU

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Pleje og Ældreomsorg

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Partierne bag finansloven for 2018 blev enige om at understøtte kommunernes arbejde med at sikre ældre en
værdig afslutning på livet. Uanset om den ældre bor på plejehjem eller i eget hjem, har man krav på en værdig død. Initiativet understøtter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats i Danmark.
Formålet med denne indsats er bl.a.:
•

at fremme en tidlig afklaring og forventningsafstemning af, hvor den enkelte borger med livstruende sygdom ønsker at dø og ønsker dertil

•

at udvikle og optimere sammenhængende tværfaglige og tværsektorielle forløb for denne målgruppe

•

at udvikle og optimere kompetencer hos de involverede aktører i kommunerne

Det er allerede et område, der arbejdes med her i 2018, i forhold til at understøtte arbejdet med sikring af en
værdig død.
Der er på Finansloven 2018 givet 60 mio. kr. i 2018, stigende til 61,20 mio. kr. i 2019 og frem til at understøtte
det kommunale arbejde med at sikre en værdig død for ældre.
Sorø Kommunes andel af dette udgør 0,306 mio. kr. for 2018 (som søges indarbejdet ved den økonomiske redegørelse 30-06-2018), stigende til 0,312 mio. kr. i 2019 og frem.
2. Servicemæssige forbedringer
Det vil være muligt at understøtte sundhedsstyrelsens anbefalinger bedre med at sikre de ældre en værdig
afslutning på livet.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Indsatsen understøtter Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats i Danmark.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+312.120

Budgetår 2020

+312.120

Budgetår 2021

+312.120

Budgetår 2022

+312.120

5. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:
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Jan Drachmann
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Abonnement og licenser Sensum Bosted

UDVALG:

SSU

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Voksen og Handicap

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
For at sikre ensartet registrering og opfølgning af vores beboere på tværs af de sociale institutioner i Filadelfia, blev der i 2016 anskaffet et nyt IT system Bosted. Etableringsudgift i 2016 var på 105.275 kr. Fremadrettet
vurderes årligt budget til IT på 62.450 kr.
Omkostningerne ifm. nyt bosystem består af en abonnement for adgang til systemet samt fuldtids- og deltidslicenser.
Priser i 2018:
Årsabonnement 29.041 kr.
26 fuldtidslicens á 289,5 kr./kvt. Årsomkostninger ca. 30.108 kr.
10 deltidslicens á 82,5 kr./kvt. Årsomkostninger 3.300 kr.
Antal licenser inkl. licenser til dagtilbud kan dog variere fra kvartal til kvartal, men estimeres ud fra 26 på
fuldtid og 10 på deltid.
Det skal bemærkes, at der i tallet indgår 2 fuldtids- og 1 deltidslicens, som hører til dagtilbuddet.
Det kan oplyses, at i de sidste fire år ikke været budgetteret med IT udgifter, dog der har været udgifter på
omkring 35.000.kr.
2. Servicemæssige forbedringer
Implementering af det nye system giver mulighed for at:
1) Kunne kommunikere på tværs af dag og døgntilbud inden for de fælles sociale tilbud i Filadelfia, så
borgeren tilbydes en optimal støtte ift.de aftalte mål.
2) Optimere personaleforbrug og sikre større fleksibilitet mellem medarbejdere ansat på Filadelfia.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Budgetønsket er fremsat fra bestyrelsen på Filadelfia

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

62.450

+62.450

Budgetår 2020

0

62.450

+62.450

Budgetår 2021

0

62.450

+62.450

Budgetår 2022

0

62.450

+62.450

5. Udarbejdet af:
Center:

Sagsbehandler:
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Indkøb af hjælpemidler iht arbejdsmiljøloven. Brommeparken døgn

UDVALG:

SSU

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Voksen og Handicap

FREMSAT AF:

Politisk

x Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Beboerne i Brommeparken lever længere. Konsekvensen heraf er at beboerne får sværere kognitive udfordringer og/eller epilepsi, hvilket hæmmer deres fysiske formåen. I takt med de bliver ældre ændrer
deres funktionsniveau sig meget, og deres fysiske niveau stiller derfor store krav til hjælpemidler.

Det er vurderet af ledelsen, arbejdsmiljørepræsentanten samt en ergoterapeut, at der er behov for
ekstra hjælpemidler for at tage hånd om medarbejdernes sikkerhed iht. Arbejdsmiljøloven samtidig
med at tilbyde hjælp til mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.

Budgetønsket består af i alt 6 sæt/ pakker af hjælpemidler, som fordeles over 3 år.
•
•
•
•
•

Loftlift og tilhørende sejl
Vendesystem til sengen
Bade/ toiletstol så borgeren kan foretage personlig hygiejne mv. på sit badeværelse
Trykaflastende madrasser i tilfælde af længere varende sengeleje.
Transportstol, hvis en sådan ikke er bevilliget fra egen kommune

•

Ud over indkøb af disse skal der foretages lovpligtige eftersyn af loftlifte.
Samlet omkostninger til hjælpemidler i perioden 2019-2021

225.000
90.000
174.000
66.000
84.000
42.000
681.000

Efter 2021, vil der være behov for hjælpemidler samt vedligeholdelse af hjælpemidler på ca. 50.000
kr. om året.
2. Servicemæssige forbedringer
• Bedre den assisterende støtte til beboerne i daglig situationer
• Forbedre livskvalitet og livsglade ved at give dem mulighed for at være lidt mere selvhjulpne
• Reduktion af arbejdsskader blandt medarbejderne
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Budgetønsket er fremsat fra bestyrelsen på Filadelfia

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

31.702

227.000

+227.000

Budgetår 2020

31.702

227.000

+227.000

Budgetår 2021

31.702

227.000

+227.000

Budgetår 2022

31.702

50.000

+50.000

5. Udarbejdet af:
Center:

Sagsbehandler:
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Ny faggruppe - ergoterapeut

UDVALG:

SSU

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Voksen og Handicap

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Brommeparken døgntilbuddet ønsker at udvide personalegruppen med en ergoterapeut stilling. Måneds lønomkostninger estimeres som følgende:
37 timer/ugen
BEKLÆDNINGSGODTGØR.

Beklædningsgodtgør.

FAST LØN, PENS.GIV.

Fast løn, pens.giv.

Hale ATP

#

168

Hale AUB

#

221

Hale RLTN

#

61

Hale pension

#

5.866

TILLÆG

Udadreagerende klienter

TILLÆG

Forflytningsvejleder

1.368

TILLÆG

Erfaringstillæg

1.173

TILLÆG, PENS.GIV.

Tillæg

1.094

Samlede lønomk. Måned

286
27.556

739

38.532

Beregnet gennemsnitlig løn for fuldtidsstilling er på ca. 38.532 kr. (prisniveauet februar 2018). Derudover afsættes der ca. 7.000 kr. i feriepenge.
Der er til stillingen tilknyttet følgende driftsomkostninger (om året):
Andre driftsomkostninger
ved normering:

Ny medarbejder fuldtid

Fuldtids licens

1.158

Kontorartikler

241

kurser/uddannelse

2.688

Forsikring

1.037

I alt

5.123

2. Servicemæssige forbedringer
Vi vil tilbyde en bedre udredning, end der er i dag for at løfte borgernes livskvalitet. Med ergoterapeutisk indsats kan vi screene borgerne, så borgernes udviklingsfærdigheder beskrives og de rigtige tiltag iværksættes til
mest muligt gavn for borgernes udvikling og rehabilitering.
Desuden er der et stort brug for den ergonomiske kompetence ift. forebyggelse af arbejdsskader/ valg af hjælpemidler, samt løbende opfølgning på håndteringen af dette.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Budgetønsket er fremsat fra bestyrelsen på Filadelfia

177

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

475.000

+475.000

Budgetår 2020

0

475.000

+475.000

Budgetår 2021

0

475.000

+475.000

Budgetår 2022

0

475.000

+475.000

5. Udarbejdet af:
Center:

Sagsbehandler:

178
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Ændret takst på Sneppevej

UDVALG:

SSU

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Voksen og Handicap

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Der ønskes en øget og specifik opnormering med en ergoterapeut, der skal afvikle daglige sundhedsfremmende
og beskæftigelsesrettede aktiviteter i samarbejde med beboere og medarbejderne på botilbuddet.
Socialtilsynet beskriver i sidste tilsynsrapport, hvor dette tema var på dagsordenen: ” Socialtilsynet opfordrer
tilbuddet til at sikre, at flere borgere bliver tilbudt og motiveret til beskæftigelse og at det sikres at der er
medarbejderressourcer til dette.”
Socialtilsynet påpeger således behovet for få styrket botilbuddets indsatser omkring sundhedsfremmende og
beskæftigelsesrettede aktiviteter, idet disse ikke er tilstede/ tilgængelige for beboere i tilstrækkeligt omfang.
Tilsynet påpeger manglen på ressourcer som årsag til manglende målrettede aktiviteter. Manglende ressourcer,
som gør det svært at arbejde målrettet rehabiliterende med beboernes fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau – og dermed leve op til tilsynets anbefalinger – såvel som centerets og fagcenterets visioner og strategier.
Øge normeringen med 20 t/u til en ergoterapeut.
I dag aflyses aktiviteterne ofte, idet medarbejdere først og fremmest må varetage sundhedsfaglige ydelser til
beboernes somatiske, medicinske og fysisk relaterede sygdomme – og dermed varetage eller kører til behandlinger med beboerne. Disse plejemæssige og primære behov i dagligdagen – gør det svært at de samme medarbejdere også skal varetage faste sundhedsfremmende og beskæftigelsesrettede aktiviteter – dels grundet det
plejemæssige arbejdspres.
Med tilførsel af en deltids ergoterapeut, som primært skal have ansvar for funktions-screeninger, planlægning
af tilpasset aktiviteter, motivering til og varetagelse af sundhedsfremmende træning og beskæftigelsesrettede
aktiviter i løbet af ugen - etableres genoptræningsmuligheder og kontinuitet i tilgængelige aktiviteter på stedet. Dermed styrkes beboernes aktivitetsniveau og deres muligheder for at genoptræne tabte funktioner – såvel fysisk, psykisk som socialt.
Ovennævnte opnormering vil medføre en merudgift på i alt kr. 275.000 kr. i 2019 og frem. Opnormeringen vil
blive indarbejdet i taksterne, og Sorø kommunes andel vil udgøre 133.783,80 kr. svarende til 48,6 % af belægningsgraden på Sneppevej. Disse tilføres myndigheden samtidig med at alle tre takster på Sneppevej sættes op
svarende og tilsvarende for takstindtægter. ( Udenbys borgere udgør 141.216,20 kr., svarende til 51,4 %)
2. Servicemæssige forbedringer
En opnormering vil:
• Styrke kvaliteten i at arbejde rehabiliterende med at udvikle beboernes fysiske, sociale og psykiske
funktionsniveau
• Øge tilgængeligheden til og sikre kontinuerlig drift af sundhedsfremmende og beskæftigelsesrettede
aktiviteter i dagligdagen for beboerne.
• Øge beboernes muligheder for målrettet træning ift. deres pædagogiske handleplaner og egne ønsker.
• Dæmpe konflikter i dagligdagen og styrke et bedre netværk beboerne imellem.
• På sigt øge beboernes færdigheder og muligheder for at komme ud i egen bolig.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+133.216

Budgetår 2020

+133.216

Budgetår 2021

+133.216

Budgetår 2022

+133.216
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5. Udarbejdet af:
Center: Center for psykosociale indsatser

Sagsbehandler:

180

Irene Bendtsen
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Ændring af medhjælperstilling på Bofællesskabet Ruds Vedby

UDVALG:

SSU

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Voksen og Handicap

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Ændring af omsorgsmedhjælper stilling til pædagog stilling i Bofællesskabet Ruds Vedby
Der er 5 ansatte i Bofællesskabet Ruds Vedby, hvor af 1 er pædagog og 4 er omsorgsmedhjælpere.
Der er borgere, der på grund af alder får mere komplekse problemstillinger, som kræver nye pædagogiske interventioner.
Kravet om pædagogiske handleplaner for alle beboere kræver uddannet pædagogisk personale til at forestå
dette og ikke mindst sikre, at disse bliver fulgt i hverdagen.
Der er i dag en langt tungere opgave vedr. dokumentering af de pædagogiske og sundhedsfaglige indsatser end
tidligere, en opgave det kan være svært for en pædagog at sikre sig efterleves i personalegruppen.

2. Servicemæssige forbedringer
At sikre den pædagogiske faglige indsats og efterkommen socialtilsynets kvalitetsmodel som tydeligt foreskriver, at der skal være balance mellem pædagogisk uddannet personale og uuddannet personale.
At imødekomme tiltagende komplekse opgaver omkring borgerne i bo tilbuddet
Et højre niveau på udviklingsmål og handleplaner for borgerne.
Et dynamisk fagligt arbejdsmiljø, der optimerer på metoder og pædagogisk praksis.
Det vurderes, at ændringen vil løbe op i 100.000 kr. årligt, men da der er tale om 5 pladser på Bofællesskabet
Ruds Vedby, hvor alle er besat af udenbys borgere, vil det være muligt at opkræve disse midler via taksten og
dermed er der tale om en udgiftsneutral ændring for Sorø Kommune.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

Budgetår 2020

0

Budgetår 2021

0

Budgetår 2022

0

5. Udarbejdet af:
Center: Bo- og Støttecenter Sorø

Sagsbehandler:

181

Gitte Bruus
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Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget
AE 730 Bosætning og Erhvervsudvikling
Udvalgets ansvarsområde omfatter erhverv og bosætning:
Politikområdet vedrører den overordnede politikfastsættelse for:
Lokal erhvervsservice
Sorø Kommune har i de seneste år haft stor succes i forhold til erhvervsklimaet i kommunen. Dette blev bl.a.
understreget i Dansk Industris Lokale Erhvervsklimaundersøgelse for 2017, hvor der også var en fremgang i
Dansk Byggeris analyse. Dette kan tilskrives en markant fokus på det lokale erhvervsklima gennem kvalificeret
dialog med virksomhederne.
Af indsatsområder inden for den basale erhvervsservice samt erhvervsudvikling i det store hele, kan nævnes:
 Facilitering af netværk
 Iværksætter / virksomheds vejledning.
 Kurser og Temaarrangementer med relevant erhvervsindhold
 Afholdelse af nytårskur, og herunder uddelings af fyrtårnspris
 Virksomhedsbesøg
 Skole virksomhedssamarbejde, herunder afholdelse af job & uddannelsesmesse
 Markedsføring og kommunikation, herunder udgivelse af Erhvervsmagasin
 Arbejdsmarkedsrettede indsatser, eks. projekt ”Vækst via Viden”
Bosætning
Sorø Kommune oplever en positiv udvikling indenfor bosætning, hvilket understreges af en nettotilgang af
borgere i 1. halvår 2018 på 114 personer. Tilgangen til området, er at erhvervsudvikling og bosætning går
hånd i hånd.
Budget for Bosætning og Erhvervsudvikling:
Regnskabsår 2018
1.000
Bosætning og Erhvervsudvikling
Bosætning og Erhvervsudvikling, dec.

Oprindeligt
budget

2019

2020

2021

2022

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

Budgetoverslag

2.828

2.812

2.820

2.820

2.820

2.828

2.812

2.820

2.820

2.820

Note: 2018 er i 2018 – priser og 2019 - 2022 er i 2019 - priser
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Indledning
I dette notat vil der blive præsenteret et forslag til budget 2019, for de områder der vedrører Jobcenterets
udgifter til drift og forsørgelse. Udgifter til administration (konto 6) er ikke indeholdt i dette notat.
Budget 2019 vil i lighed med budget 2018 have fokus på den incitamentsstruktur, som blev indført ved refusionsreformen i 2016. Trappemodellen er sat sådan sammen, at jo længere borgeren er på offentlig forsørgelse
jo mindre refusion/mere medfinansiering, får/betaler kommunen. Den gennemsnitlige varighed på offentlig
forsørgelse skal nedbringes for at øge refusionen fra staten.
På refusionsdelen af refusionssystemet har vi siden overgangen til den nye refusionsreform realiseret følgende
total:
Tabel 1: Fordeling af bruttoudgift, refusion og nettoudgift på refusionsprocenter

Refusionsprocent Bruttoudgift
Refusion
Nettoudgift
20 pct.
70,74%
52,35%
77,55%
30 pct.
8,93%
9,91%
8,57%
40 pct.
15,16%
22,44%
12,46%
80 pct.
5,17%
15,30%
1,42%
Total
100,00%
100,00%
100,00%
Det fremgår af oversigten, at ¾ af kommunens samlede nettoudgift til overførselsindkomster, der er omfattet
af refusionssystemet, ligger på det trappetrin, der giver den lavest mulige refusion på 20 pct. Det betyder, at
borgeren inden for de sidste 3 år, minimum har 1 års offentlig forsørgelse som historik. Nogle af de overførselsindkomster, der er omfattet af refusionsdelen, er kontanthjælp, flekslønstilskud og sygedagpenge.
Ser man på den del, der vedrører medfinansiering er følgende realiseret:
Tabel 2: Fordeling af bruttoudgift og medfinansiering på medfinansieringsprocenter
Medfinansieringsprocent Bruttoudgift

20 pct.
60 pct.
70 pct.
80 pct.
Total

Medfinansiering

5,99%
26,11%
17,00%
50,90%
100,00%

1,72%
22,54%
17,13%
58,60%
100,00%

På dette område ligger Sorø kommune med ca. halvdelen af medfinansiering på 80 pct. Her er det vigtigt at
huske, at alle nytilkendelser på førtidspension næsten altid er med 80 pct. kommunal medfinansiering. Udover førtidspension så er A-dagpenge også en del af medfinansieringsdelen.
Begge tabeller illustrerer vigtigheden af at arbejde med varigheden på offentlig forsørgelse. Dette kræver et
fokus, der spænder på tværs af alle indsatser i Jobcenteret og på tværs af kommunen. Borgerne er i berøring
med mange forskellige indsatser, og derfor kræver det, at borgeren følges på tværs af indsatser for at understøtte en hel eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
I det nye refusionssystem er det blevet markant mere udgiftstungt for kommunerne at have borgere på førtidspension og i fleksjob. På disse to områder er refusionen i størstedelen af sager 20 pct., da borgere først
visiteres hertil efter længerevarende offentlig forsørgelse. Inden nyt refusionssystem modtog kommunerne høj
refusion på netop disse to ydelser, hvor refusionssatsen svingede mellem 35 og 100 pct. til førtidspension og
mellem 50 og 65 pct. for fleksjob. Det medfører aktuelt, og det samme vil være tilfældet fremadrettet, store
forskydninger i budgettet, da udgifterne til begge områder stiger.
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Budgetgaranti 2019 2
Kommunerne finansieres under et på områder dækket af budgetgarantien. Det betyder, at kommunerne får
dækket deres samlede udgifter. Kommuner og landsdele imellem er det ikke garanteret, at hver enkelt kommune får dækket sine udgifter af budgetgarantien.
Normalt modtages der kun finansiering for et år på budgetgarantien, men der blev for 2018 lavet en permanent opregulering som konsekvens af øgede nettoudgifter som følge af refusionsomlægningen. Sorø Kommune
modtog en større permanent opregulering end budgettet for 2018 samt overslagsår blev øget med.
Helt præcist blev der i 2018 foretaget en permanent opregulering for udviklingen 2015-2016 på 4,259 mia. kr.
svarende til 21,932 mio. kr. for Sorø kommune for budgetårene 2018 - 2020. Den permanente justering skal
sikre, at udgangspunktet for den fremadrettede budgetgaranti altid er senest kendte regnskab.
På trods af den nævnte opregulering blev denne ikke tilført områder omfattet af budgetgarantien, men der
blev derimod valgt at indføre en besparelse på 1 % fra det oprindelige budgetforslag med en efterfølgende
reduktion på yderligere 1 % de efterfølgende overslagsår. Samlet set gav dette en reduktion af budgetforslaget i 2018 på 41,114 mio. kr. for 2018 – 2021.
I notatet for 2018 blev det nævnt, at hvis ikke konjunkturen viste den forventede udvikling, kunne det være
nødvendigt at tilføre midler til budgettet i forbindelse med de økonomiske redegørelser i 2018 og/eller ved
budgetlægning for 2019.
På baggrund af den permanente opregulering i 2018 er der i budget 2019 foretaget opjustering af budgettet i
overslagsårene 2020 – 2022. Dermed er budgettet opjusteret med 19,0 mio. kr. i 2020 og 20,5 mio. kr. i 20212022.
I nedenstående tabel med budgetgaranti for 2017 – 2021 fremgår det, at budgettet for 2019 er 1,483 mio. kr.
lavere end den udmeldte budgetgaranti. På de øvrige overførsler ligger budget 2019 17,223 mio. kr. højere
end udmeldingen fra KL. Fra dette beløb skal fratrækkes udgifter til Fleksjobfonden samt regresindtægter,
som reducerer beløbet til 12,9 mio. kr. over KL’s vurdering.
Sorø Kommune ligger en del over KL’s økonomiskøn for fleksjob. Til trods for dette ligger Sorø Kommune
blandt de bedste/laveste i klyngen, når der ses på antallet af fuldtidspersoner i fleksjob i procent af befolkningen.
Oprettelsen af Fleksjobfonden blev politisk besluttet i byrådet i 2008. Nettoudgifterne til Fleksjobfonden udgør 3,6 mio. kr. og anvendes til finansiering af løn for de ansatte i Fonden. Fonden blev oprettet da refusionen blev fjernet for udgifter til borgere, som havde været på ledighedsydelse i mere end 18 mdr. Såfremt
disse borgere ikke var en del af Fonden, ville de i stedet modtage ledighedsydelse, som er en del af budgetgarantien.
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Se Bilag 1 for en oversigt over budgetgaranti 2017 – 2021
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Sammenfatning af budgetforslag samt konjunkturreduktion af budget
I korte træk ser det beregnede budgetforslag for 2019, fordelt på kapitalmiddel/politikområde, således ud 3:
Tabel 3: Budgetforslag 2019 pr. kapitalmiddel
Kapitalmiddel
Arbejdsmarked

Korr. Budget 2019
Kr.

Budgetforslag 2019
Kr.

TÆ (Teknisk ændring) 2019
Kr.

47.323.600

50.000.000

2.676.400

315.164.824

335.779.264

20.614.440

Uddannelse

18.732.200

19.627.441

895.241

Integration

15.834.700

5.201.461

-10.633.239

397.055.324

410.608.166

13.552.842

Overførselsindkomster

Samlet resultat

I lighed med notatet for 2018 er der regnet med en pris x mængde antagelse. Der regnes med hvilken udgift,
Sorø Kommune har til en given borger, på en given ydelse, i gennemsnit, ganget med det forventede antal
borgere. I udregningen er der taget højde for den gennemsnitlige refusionsprocent på pågældende ydelse,
sådan at det udregnede beløb er nettoudgiften. Denne beregning giver det samlede forslag til budget 2019.
I de efterfølgende afsnit fremgår beskrivelser og beregninger på enkelte områder.

Udgifter til overførselsindkomster med refusion
På dette område er følgende offentlige forsørgelser omfattet:
 Integrationsydelse
 Kontanthjælp
 Uddannelseshjælp
 Kontantydelse
 Fleksløntilskud
 Ledighedsydelse
 Jobafklaring
 Ressourceforløb
 Sygedagpenge
 Revalideringsydelse
 Alle former for løntilskud
I det efterfølgende vil hvert område blive gennemgået med forventninger og forudsætninger til 2019 og der vil
blive præsenteret et bud på budgettet for 2019 på hvert område, samt hvilke ændringer det medfører. På
nogle af områderne er driftsudgifter placeret under det enkelte område, disse er medtaget i budgetforslaget.
Derudover er udgifter til løntilskud placeret under hvert område, disse beregnes derfor ikke separat.

Integrationsområdet
De seneste år er der sket et, både politisk og fagligt, skifte i tilgangen til integration. I dag lægger lovgivningen op til et klart beskæftigelsesrettet fokus, hvor indsatsen er rettet mod arbejde og uddannelse. Tidligere
havde indsatsen et mere socialt fokus, hvor integration mere handlede om, at lære at fungere i det danske
samfund, før borgeren skulle i beskæftigelse. Det betyder, at nogle borgere har en lang varighed i Jobcenteret, og at den indsats som kommunen tidligere leverede til borgeren ikke førte til beskæftigelse.
I beregningen af budget 2019 til integration indgår forventet forbrug af driftsudgifter, husleje udgifter samt
forsørgelsesudgifter. Der er udmeldt en forholdsvis lav kvote på 19 personer i 2019, ligesom kvoten for 2018 er
nedjusteret i forhold til det oprindeligt udmeldte niveau.

3

Se Bilag 2 for en specifikation af budget på funktionsniveau og Bilag 3 for budgetforslag inkl. overslagsår
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Området har et stærkt fokus på uddannelse til unge flygtninge, og det er ambitionen for området, at flere
flygtninge skal i ordinært arbejde eller starte på en kompetencegivende uddannelse.
Drift
Driftsudgifter til området omfatter blandt andet mentor, danskundervisning, tolkning mv. Til finansiering af
bl.a. driftsudgifterne modtager kommunerne et grundtilskud i de første 3 år en flygtning er i kommunen.
Herudover kan kommunerne modtage et resultattilskud pr. borger, som er omfattet af integrationsloven, der
enten består danskuddannelse, eller kommer i uddannelse eller ordinært job. Det er et krav for modtagelse af
resultattilskud, at borgeren er selvforsørgende i minimum 6 mdr.
Da der er stor fokus både på at få de unge ud i uddannelse samt en generel jobskabelse, er der budgetteret
med 48 personer, der består danskuddannelse, 28 personer der påbegynder uddannelse og yderligere 22 kommer i ordinært job.
Tabel 4: Forventede driftsudgifter på integrationsområdet

Forventede udgifter 2019
Under rådighedsloft
Uden for rådighedsloft (BG)
Tolkning
Total

kr.
8.500.000
1.600.000
350.000
10.450.000

Rådighedsloft 2019 kr. pr. helårspers.
Forventet antal helårspers.
Rådighedsloft 2019 kr. i alt

36.035
179
6.450.2657

Nettodriftsudgifter under loft
Drift under budgetgaranti
Tolkning uden refusion
Drift total 2019

5.274.867
1.600.000
350.000
7.224.867

Tilskudsordninger
Forventet grundtilskud 2019
Forventet resultattilskud
Dansk - 48 stk.
Uddannelse - 28 stk.
Arbejde - 22 stk.
Tilskud total 2019

-5.738.040
-5.391.720
-1.566.720
-2.142.000
-1.683.000
-11.129.760

Total budget 2019

-3.904.892

Ydelse
Dette område omfatter alle der modtager integrationsydelse, det betyder, at alle udgifter til såvel danske
statsborgere som ikke danske borgere, lovmæssigt er placeret her.
For at overgå til anden ydelse, skal man have ophold i Danmark de seneste 7 ud af 8 år. Der er meget få personer, der vil opfylde dette krav i 2019, hvis nogen overhovedet. Der forventes derfor et uændret antal personer, der modtager integrationsydelse i 2019, dertil skal lægges forventede modtagne flygtninge og familiesammenførte samt uledsagede flygtninge, der bliver 18 år.
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Tabel 5: Forventede udgifter til integrationsydelse
Integrationsydelse - budget 2019

kr.

Gns. bruttoudgift pr. cpr.

7.179

Gns. nettoudgift pr. cpr.

5.501

Gns. refusions pct.

23%

Forventede antal borgere pr. måned 2019

110

Forventede modtagne helårspersoner

14

Forventet bruttoudgift 2019 (kendte)

9.476.820

Forventet bruttoudgift 2019 (nye)

1.206.141

Total bruttoudgift

10.682.961

Forventet refusion på ydelse

-2.496.608

Total nettoudgift

8.186.353

Forventet udgift til løntilskud brutto

500.000

Forventet refusion løntilskud

-130.000

Netto løntilskud

370.000

Forventet hjælp i særlige tilfælde

500.000

Refusion (50 pct.)

-250.000

Netto hjælp i særlige tilfælde

250.000

Integrationsområde ydelser total

8.806.353

Lov & Cirkulære:
I ovenstående beregninger er der ikke taget højde for lovændringer i 2019, men disse justeres via Lov- og
Cirkulære, og indlæses som tekniske ændringer. Der er på integrationsområdet følgende ændringer med økonomiske konsekvenser:
•
•
•

Nedsættelse af integrationsydelsen
Ændrede regler for opholds- og beskæftigelseskrav
Deltagerbetaling af danskuddannelse

Kontant og uddannelseshjælp
Kontanthjælp
Området har igennem en årrække haft en flot udvikling på både antal sager og økonomi. Dette kan tilskrives
et systematisk arbejde med at få borgere i ordinær beskæftigelse, så snart de har ressourcerne til det. Der er
herunder gengivet udviklingen på området trukket fra refusionssystemet.
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Figur 1: Månedlig udgift til kontanthjælp

Månedlig udgift til kontanthjælp
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4.000.000

Månedlig udgift

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000

Sum af Bruttoudgift

1.500.000

Sum af Refusion

1.000.000

Sum af Nettoudgift

500.000
-

Som det ses, har udgiften været nedadgående og har været det siden start 2016. Det er den faglige vurdering,
at det niveau af sager der arbejdes med nu, er det niveau, der er realistisk at ligge på. Derfor antages tendenserne, og niveauet for 2018, at fortsætte i 2019.
På området er der realiseret følgende udgifter som anvendes ved fastsættelse af budgettet for 2019.
Tabel 6: Gennemsnitlig brutto- og nettoudgift samt refusionsprocent på kontanthjælp
Gns. bruttoudgift pr. cpr., kr.
11.702
Gns. nettoudgift pr. cpr., kr.
Gns. refusions pct.

9.096
22,27%

Med forventninger om et lignende niveau for 2019 som forventes af 2018, anbefales dette budget:
Tabel 7: Forventede udgifter til kontanthjælp
Kontanthjælp:

kr.

Forventet unikke cpr.nr 2019

300
pr. måned

kr.

pr. år

Bruttoudgift

3.510.727

42.128.720

Refusion

-781.972

-9.383.664

2.728.755

32.745.055

Budget netto 2018

På området for kontanthjælp ligger desuden udgiften til særlig støtte, som er en hjælp til borgere med høje
boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Kommunerne medfinansierer særlig støtte efter trappemodellen. Udgiften til særlig støtte er en tilnærmelsesvis konstant funktion af udgiftsniveauet på kontanthjælp. Derfor
anbefales der et budget, der afspejler det nuværende realiserede udgiftsniveau.
Tabel 8: Forventede udgifter til særlig støtte
Særlig Støtte
Middelværdi okt. – mar. kr. pr. måned
Forventet årlig medfinansiering, kr.

kr.
-65.626
-787.515
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Uddannelseshjælp
Dette område ligner udviklingen på kontanthjælpsområdet. Der er både i 2017 og 2018 arbejdet intensivt med
at gøre den aktivitetsparate gruppe af unge borgere i kommunen uddannelsesparate. Derfor er forventningerne til 2019 også optimistiske, både hvad angår varighed og sagstal. Udviklingen fra start 2016 og frem mod
indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen, samt udvidelse af personkreds for integrationsydelse i
midten af 2016, var ikke gunstig. Det er dog lykkedes at holde et stabilt niveau herefter. Det forventes, at det
lave niveau kan fastholdes ved en fokuseret indsats for de unge borgere, som er på vej på uddannelseshjælp,
samt en intensiv indsats så snart en borger kommer på uddannelseshjælp. Udviklingen på området er afspejlet
i figuren herunder.
Figur 2: Antal modtagere af uddannelseshjælp

Antal modtagere af uddannelseshjælp
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250
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0

Der er for perioden efter indførelsen af særregler og personkredsudvidelse for integrationsydelse konstateret
disse udgifter.
Tabel 9: Gennemsnitslig refusionsprocent samt brutto- og nettoudgift på uddannelseshjælp
Gns. refusion
25,3%
Gns. udgift brutto, kr.
7.290
Gns. udgift netto, kr.
5.447
Disse gennemsnitlige udgifter pr. person giver følgende forventede samlede udgifter til uddannelseshjælp i
2019:
Tabel 10: Forventede udgifter til uddannelseshjælp
Uddannelseshjælp:
Nuværende antal sager

181

Forventning til antal sager i 2019
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Forventet bruttoudgift, kr.

16.550.577

Forventet refusion, kr.

-4.184.957

Forventet nettoudgift, kr.

12.365.619

Fleksløntilskud (fleksjob mv.)
Fleksjob anvendes som et middel til at fastholde og få borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er ambitionen
for 2019, at få de personer, der er i fleksjob, op i timetal, så borgeren gradvist kan øge sin beskæftigelsesgrad
med de skånehensyn, der er nødvendige.
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Fleksjobordningen blev især hårdt ramt af refusionsreformen. Borgere i fleksjob, og som stadigvæk er omfattet af den gamle refusionsmodel, afregnes med 65 pct. refusion fra staten, mens borgere, der er i fleksjob på
ny ordning afregnes med et nuværende gennemsnit på 20,25 pct. refusion.
Udviklingen for den nye ordning kan ses herunder, og den antages at fortsætte resten af 2018 hvorimod kurven forventes at stige med mindre hældning i løbet af 2019 og 2020. Der forventes derimod kun et mindre fald
på den gamle ordning, da borgeren ikke har incitament til at stoppe eller skifte fleksjob, da borgeren er stillet
lidt dårligere økonomisk på den nye ordning. Den forventede udvikling er skitseret herunder:
Figur 3: Antal modtagere af fleksløntilskud på ny ordning ved lineær forecast for 2019
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Det betyder konkret, at der for budget 2019 forventes en stigning på 50 helårspersoner på ny ordning, jf. figuren ovenover, samt et mindre fald på den gamle ordning. Dette giver de forventede samlede udgifter til fleksløntilskud i 2019 i nedenstående tabel:
Tabel 11: Forventede udgifter til fleksløntilskud
Fleksjob 2019 - gammel + ny ordning
Forventet 2019 gammel ordning
- Refusion

kr.
44.111.186
26.351.119

Netto gammel ordning

17.760.068

Forecast 2019 ny ordning

44.118.373

- Refusion 20,25%
Netto ny ordning
Forventet fleksbidrag (pba. 2018-tal)
Total netto 2019

8.932.950
35.185.423
-7.094.281
45.851.210

Ledighedsydelse
Ledighedsydelse gives til personer, der er tilkendt et fleksjob, men ikke er i arbejde. Det er ambitionen, at
alle der tilkendes fleksjob, skal være i fleksjob. Det kan dog ikke helt undgås at have et antal borgere på le194

dighedsydelse, da der kan være en periode fra tilkendelsen af fleksjob til job, der kan også være personer der
skifter fleksjob, og i en periode mellem job modtager ledighedsydelse. På området er der både personer omfattet af ny refusionsordning og gammel refusionsordning. Der laves derfor to budgetberegninger.
Ny refusionsordning
Figur 4: Månedlig udgift til ledighedsydelse
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For beregning af forventet budget anvendes følgende taktser realiseret over en 15 måneders periode.
Tabel 12: Gennemsnitlig brutto- og nettoudgift samt refusionsprocent på ledighedsydelse på ny refusionsordning
Gns. bruttoudgift pr. cpr., kr.
12.784
Gns. nettoudgift pr. cpr., kr.
10.198
Gns. refusions pct.

20,23%

Det anbefalede budget bliver således:
Tabel 13: Forventede udgifter til ledighedsydelse på ny refusionsordning
Ledighedsydelse
Pr. måned
Pr. år
Forventet unikke cpr. (gns. af sidste 3 måneder)

59

59

Forventet brutto, kr.

750.019

9.000.230

Forventet refusion, kr.

151.721

1.820.652

Forventet netto, kr.

598.298

7.179.578

Gammel refusionsordning
På den gamle ordning beregnes der ud fra aktuelle estimater for fuldtidspersoner baseret på januar til april
2018. Budgettet indeholder udgifter til ledighedsydelse uden refusion på borgere med en varighed på ydelsens
gamle ordning på over 18 måneder. Derudover regnes der på personer, der er passivt og aktivt forsørget.
Tabel 14: Forventede udgifter til ledighedsydelse på gammel refusionsordning
Ledighedsydelse – gammel refusion
Ledighedsydelse uden refusion:
Fuldtidspersoner pr. måned
Ydelse pr. måned, kr.
Nettobudget

Pr. måned

Årstotal

9,00

108,00

16.583,00

198.996,00

149.247,00

1.790.964,00
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Ledighedsydelse i passive perioder:

Pr. måned

Fuldtidspersoner pr. måned
Ydelse pr. måned, kr.
Refusion 30%, kr.

Årstotal

14,00

168,00

16.583,00

198.996,00

4.974,90

59.698,80

Nettobudget

162.513,40

1.950.160,80

Ledighedsydelse i aktive perioder

Pr. måned

Årstotal

Fuldtidspersoner pr. måned
Ydelse pr. måned, kr.
Refusion 30%, kr.
Nettobudget

0,50

6,00

16.583,00

198.996,00

4.974,90

59.698,80

5.804,05

69.648,60

Dertil kommer nogle få udgifter til drift og ydelse under ferie. Udgifter til dette er estimeret ud fra forventningerne til 2018 samt historiske data fra tidligere år.
Tabel 15: Øvrige forventede udgifter til ledighedsydelse
Øvrige udgifter antaget til tidligere års udgifter
Brutto, kr.

Netto, kr.

Hjælpemidler 50% refusion

17.500

8.750

Befordring 50% refusion

19.500

9.750

Ledighedsydelse under ferie 30% refusion

70.000

49.000

107.000

67.500

Total

Totalt set for ny og gammel ordning giver det et budget, der ser således ud
Tabel 16: Samlede forventede udgifter til ledighedsydelse
Ledighedsydelse ny refusion
kr.
Brutto
Refusion
Netto

9.000.229,82
1.820.652,07
7.179.577,75

Ledighedsydelse gammel refusion
Brutto
Refusion

4.786.406,00
906.632,60

Netto

3.879.773,40

Total

11.059.351,15

Jobafklaring og ressourceforløb
Jobafklaring
Udviklingen på jobafklaringssager har ikke tidligere været gunstig, men der har i 2018 været en nedadgående
tendens i antallet af sager. Udviklingen i nettoudgifter er skitseret herunder. Der modtages en gennemsnitlig
lav refusion, da jobafklaring som regel er et forløb, der ligger efter længere tids offentlig forsørgelse. Regler
om jobafklaring gør dog, at en borger kan tilbydes et jobafklaringsforløb uden noget tidligere forløb, såfremt
ens arbejdsevne afspejler kravene til jobafklaring.
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Figur 5: Månedlig udgift til jobafklaring
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Til beregning af budget 2019 anvendes følgende gennemsnitstakst.
Tabel 17: Gennemsnitlig brutto- og nettoudgift samt refusionsprocent på jobafklaring
Gns. bruttoudgift pr. cpr., kr.
11.887
Gns. nettoudgift pr. cpr., kr.
9.374
Gns. refusions pct.
21,14%
Der forudsættes for budget 2019, at det er muligt at komme ned på niveauet for 2016 (14.279.150 kr.). Sygedagpenge er det område, som primært afføder jobafklaringsforløb, og derfor vil et højt niveau på sygedagpenge derfor afspejle et højt niveau på jobafklaringssager. Sygedagpenge beskrives i et senere afsnit. På jobafklaringsområdet lægger vi os op ad budgetgarantien. Nedenstående tabel inkluderer de forventede udgifter
til både ydelse og drift på jobafklaringsområdet i 2019.
Tabel 18: Forventede udgifter til jobafklaring (både ydelse og drift)
Forventet udgift ydelse:
kr.
Bruttoudgift

16.260.878

Refusion

-3.437.314

Nettoudgift 2019
Forventet drift svarende til 2018niveau
Hjælpemidler

12.823.946

22.000

Befordring

42.000

Mentor

90.000

Uddannelse

19.000

Godtgørelse

17.000

Vejledning og opkvalificering

1.500.000

Refusion 50 pct.

-845.000

Nettoudgift drift

845.000

Total netto 2019

13.668.946
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Ressourceforløb
Som på jobafklaringsforløb ses også her et fald i antallet af borgere på ressourceforløb. Derfor forventes der
ikke en stigning i udgifterne på området. Det er ambitionen, at der med skærpet fokus arbejdes endnu mere
med at sikre, at borgere på ressourceforløb opnår størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det forventes,
at den nuværende positive udvikling, med den nuværende refusionsprocent, kan fastholdes videre ind i året
2019.
Tabel 19: Gennemsnitligt antal borgere, bruttoudgift samt refusionsprocent på ressourceforløb
Forventet antal borgere pr. måned 2019
107
Gns. bruttoudgift til ydelse pr. måned, kr.
Gns. refusionsprocent

13.027
20,08%

Figur 6: Antal modtagere af ressourceforløb

Antal modtagere

Antal modtagere af ressourceforløb
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Total

Nedenstående tabel inkluderer de forventede udgifter til både ydelse og drift på ressourceforløbsområdet i
2019. ”Aktuel belastning af mentor tid” viser hvor stor en del af mentorkorpsets arbejdstid der går til ressourceforløb.
Tabel 20: Forventede udgifter til ressourceforløb (både ydelse og drift)
Ydelse:
kr.
Bruttoudgift 2019

16.674.346

Refusion 2019

-3.347.764

Nettoudgift 2019

13.326.581

Mentor udgift:
Aktuel belastning af mentor tid

39%

Forventet mentorudgift 2019

1.195.815

Refusion af mentor 50 pct.

-597.907

Mentor nettoudgift

597.907

Øvrige driftsudgifter antaget til 2018 niveau:
Hjælpemidler

65.000

Befordring

66.000

Godtgørelse

12.000

Vejledning og opkval.

2.900.000

Refusion 50 pct.

-1.521.500

Øvrig drift netto

1.521.500

Total nettobudget 2019

15.445.989
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Sygedagpenge
Sygedagpengeområdet ser igen i indeværende år ud til at udvikle sig som tidligere år i forhold til antallet af
sager, der er opfølgning på. Der er for 2019 det at bemærke, at den stadigt faldende ledighed set i et historisk perspektiv, kunne føre til flere indberetninger om sygedagpengerefusion og dermed flere sagsforløb til
opfølgning. En tendens der allerede ses i indeværende år. Det til trods anbefales det, at budget 2019 lægges
på 2017-niveau på 40.500.000 kr., idet et faldende antal lange sager og et generelt fald i den gennemsnitlige
sagsvarighed gør, at den gennemsnitlige pris pr. opfølgningsforløb bliver lavere. Det skal i øvrig bemærkes, at
sygedagpenge ikke er omfattet af budgetgarantien.
Tabel 21: Forventede udgifter til sygedagpenge

kr.

Sygedagpenge:
Forventet antal fuldtidspersoner (pr. mdr.)
Gns. bruttoudgift pr. mdr.
Gns. nettoudgift pr. mdr.
Årets bruttoudgift
Årets refusion
Årets nettoudgift

648,2
8.531
5.212
66.360.922
25.864.105
40.496.817

Revalideringsydelse
Revalidering bruges ikke i et specielt stort omfang længere. Der er aktuelt 18 aktive sager, og niveauet for
2019 forventes at være meget lig 2018. Beregning med gennemsnittet af antallet i 2018:
Tabel 22: Forventede udgifter til revalideringsydelse
Revalideringsydelse:
Forventet antal fuldtidspersoner (pr. mdr.)

kr.
19,67

Gns. bruttoudgift pr. mdr.

16.478

Gns. nettoudgift pr. mdr.

13.103

Årets bruttoudgift
Årets refusion
Årets nettoudgift

3.888.899
796.644
3.092.255

Udgifter til overførselsindkomster med kommunal medfinansiering
Dette område omfatter følgende ydelser
 Førtidspension
 A-dagpenge
Udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige (A-dagpenge) lægger sig op af dette område og beregnes derfor sammen med udgifter til A-dagpenge.

Førtidspension
Udgifterne til førtidspension er generelt blevet dyrere for kommunerne efter refusionsomlægningen. Alle tilkendelser efter 1. juli 2014 er omfattet af trappemodellen for medfinansiering. Da det overvejende er borgere med en historik med offentlig forsørgelse, vil de fleste nytilkendelser træde direkte ind på trappen med 80
pct. kommunal medfinansiering. Borgere, der er tilkendt førtidspension senest d. 1. juli 2014, afregnes i den
gamle model. Der forventes derfor et fald i antallet af borgere på gammel ordning, men en stigning af borgere
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på den nye ordning. Dette betyder reelt, at de borgere, der afgår fra førtidspension, har en lavere nettoudgift
end dem, der tilgår. Over de kommende ca. 10 år vil dette betyde, at den samlede medfinansiering på førtidspensionsområdet vil stige til 80%.
Ny ordning
Tilgangen på ny ordning er tilnærmelsesvis lineær. Det forventes, at der i december 2019 er 231 borgere på
denne ordning. Det antages, at der bevilges 48 nytilkendelser i 2019.
Budgettet kan skitseres således:
Tabel 23: Forventede udgifter til førtidspension på ny refusionsordning
Forventet udvikling 2019:
Gns. medfinansiering per borger:

12.618 kr.

dec-18=231 pensionister
Måltal på 48 for 2019
Måned

Antal

Medfinansiering (kr.)

januar 2019

235

2.960.048

februar 2019

239

3.010.520

marts 2019

243

3.060.993

april 2019

247

3.111.465

maj 2019

251

3.161.938

juni 2019

255

3.212.410

juli 2019

259

3.262.883

august 2019

263

3.313.356

september 2019

267

3.363.828

oktober 2019

271

3.414.301

november 2019

275

3.464.773

december 2019

279

3.515.246

Total netto 2019

38.851.760

Gammel ordning
Afgangen af borgere på den gamle ordning sker primært, når borgerne når folkepensionsalderen, fraflytter
kommunen eller dør. Afgangen har over flere år været stort set lineær. Regnskab 2017 viste et forbrug på
99,4 mio. kr. og der forventes et fald på 2,7 mio. kr. årligt. Dette giver et budget på 94 mio. kr. i 2019.

A-dagpenge
Områdets største udgift er den kommunale medfinansiering af A-dagpenge. Herudover er der et udgiftsbehov
for beskæftigelsesindsatsen for denne målgruppe.
Finansieringen af de forsikrede ledige sker via beskæftigelsestilskuddet. Sorø Kommune har historisk set været udfordret af reguleringen på beskæftigelsestilskuddet, hvor kommunen tidligere er blevet reguleret med
ca. 6,5 mio. kr. i tilbagebetaling til Staten. Reguleringen for 2017 har dog været anderledes, idet den endelige regulering udgjorde 2 mio. kr., men der blev samtidig modtaget et finansieringstilskud på 1,945 mio. kr.
Finansieringstilskuddet ydes til kommuner med en atypisk udvikling i ledigheden set på landsplan. I 2018 har
udviklingen i antallet af borgere på A-dagpenge været stigende i Sorø Kommune, hvilket er en atypisk udvikling. Der budgetteres derfor med et forventet positivt fald i antallet af borgere på A-dagpenge, men også med
en regulering på -2 mio. kr. i 2019, hvilket er noget lavere end de 6,5 mio. kr. fra tidligere år.
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Der budgetteres med følgende økonomi på området i 2019:
Tabel 24: Forventede udgifter til A-dagpenge
Forventet 2019
44.900.000
Beskæftigelsestilskud
Driftsudgifter forsikrede
Budget 2019

2.000.000
3.100.000
50.000.000

Udgifter til ungdomsindsatsen herunder uddannelse
Dette område dækker udgifter til STU, EGU, specialskoler, produktionsskoler samt speciel pædagogisk bistand. Området omfatter desuden en fast betaling til Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland.

Særlig tilrettelagt undervisning (STU)
Udgifter til STU var i 2017 lavere end antaget. Området er dog svært styrbart, idet STU er et lovmæssigt krav
såfremt en ung ønsker det og er i personkredsen. Snitfladen i kommunen i overdragelsesfasen er optimeret,
ligesom kvalitetsstandard på området har sikret en bedre styring. Dog opleves der en mærkbar stigning i 2018,
der udfordrer indeværende års budget. Budgettet for 2019 beror på estimatet for resultatet i 2018 med hensyntagen til allerede disponerede udgifter i 2018 på forløb, der ikke har afslutning i 2018.
Der forventes for 2018 en udgift på 12.336.668 kr. For budget 2019 er det fortsat en ambition at flytte borgere fra STU til EGU. I 2018 har der indtil videre gennemsnitligt været 48 fuldtidspersoner på STU og de har kostet gennemsnitligt 21.572 pr. måned. Der forventes en tilgang på 15 personer i 2019 og en afgang på 16, og
der anbefales et total budget i 2019 på 12.225.000 kr.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
Det er målet for 2018 og 2019 at etablere flere EGU forløb, da det giver en god effekt for de unge. Derfor
anbefales det, at budgettet øges til 866.000 kr.

Øvrige områder
Den Kommunale Ungeindsats (KUI) betyder at kommunerne i fremtiden skal have det fulde ansvar for at gøre
alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunerne får
hermed ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller
har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Kommunerne skal have ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte
kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Kommunerne får en række redskaber
til at løfte ansvaret, herunder kompetence til at målgruppevurdere til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Som led heri skal kommunerne have ansvaret for den unges uddannelsesplan og -pålæg. Initiativet
indebærer, at kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning, fjernes.
Udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning er en fast betaling. Det anbefales derfor, at budgettet fastsættes til den forventede betaling for 2018 svarende til et budget på 3.430.441 kr. Aftalen med ungdom-

mens uddannelsesvejledning er opsagt pr. 1. januar 2019.
Derudover anbefales det, at budgettet for de øvrige områder lægges på forventet 2018 niveau svarende til
 Specialskoler, 1.600.000 kr. (forventet budgettal er beregnet af Skole- og Daginstitution)
 Produktionsskoler, 1.506.000 kr.
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Forberedende grunduddannelse
Den forberedende grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen
skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).
Når en ung går i FGU får vedkommende udbetalt en skoleydelse til brug for forsørgelse. Skoleydelsen udbetales af skolen. Takster og skoleydelser for årene vil blive offentliggjort i forbindelse med Finansloven. Opkrævningen af kommunerne sker forskudt, på samme måde som for produktionsskoler i dag. Der skal derfor først
betales for FGU skoletilbud og forsørgelse for 2019 i 2020. Dette er forklaringen på, hvorfor der ikke er tilskud
via Lov & Cirkulære i 2019, jf. nedenstående tabel med de økonomiske konsekvenser.
Tabel 25: Økonomiske konsekvenser ved FGU jf. Lov & Cirkulære
FGU
Sorø hele kr.

Kommunalt bidrag til drift af FGU
Kommunalt bidrag til forsørgelse
Fast kontaktperson
Praktikpladsopsøgende indsats
Afsøgningsforløb (drift)
Afsøgningsforløb (forsørgelse)
Bortfald af eksisterende udgifter
- heraf bidrag til produktionsskoler
- heraf grundtilskud til prod.skoler
- heraf rekvireret aktivitet
- heraf uddannelseshjælp
I alt

2019
105.570
7.650
-388.620
-106.080
-165.750
-116.790
-275.400

2020
3.004.920
1.017.450
211.140
43.350
13.770
4.590
-1.578.960
-688.500
-212.160
-397.800
-280.500
2.716.260

2021
5.189.760
2.249.100
211.140
48.960
73.440
24.990
-2.543.880
-1.653.420
-212.160
-397.800
-280.500
5.253.510

2022
5.138.250
2.139.960
211.140
48.960
83.640
28.560
-2.543.880
-1.653.420
-212.160
-397.800
-280.500
5.106.630

2023
5.149.470
2.139.960
211.140
48.960
83.640
28.560
-2.543.880
-1.653.420
-212.160
-397.800
-280.500
5.117.850

Udgifter til drift
Almene driftsudgifter
Området indeholder almene driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats som f.eks. uddannelse til
ledige og mentorudgifter. Området har indtil 2019 som udgangspunkt været finansieret med 50 pct. refusion
fra staten. Der har dog været undtagelser, afhængig af den ydelse en borger modtager, hvor kommunen finansierer 100 pct. af udgiften. På området fastlægges et driftsloft, der varierer med ledigheden i kommunen.
Det har tidligere været jobcenterets anbefaling, at budgettet altid lægges på driftsloftet, da der på udgifter
over driftsloftet er 0 pct. refusion.
Driftsloftet udgår i 2019, og refusion fra staten bliver afskaffet, og udgifterne bliver omlagt til budgetgarantien. Fra 2019 budgetteres der i stedet for med KL’s forventede udgift jf. budgetgarantien på 21,766 mio. kr.
Dette beløb svarer til det tidligere bruttobeløb til driftsudgifter, og da der ikke længere er nogen forskel i
refusion mellem forskellige aktiviteter, er der fremadrettet bedre muligheder for at prioritere lige præcis de
aktiviteter, der forventes at have den største effekt for borgeren.

Seniorjob
Udgiften til seniorjob er meget stabil, ordningen anvendes indenfor hvad der er budgetlagt. Det anbefales at
det oprindelige budget for 2018 fastholdes. Budgettet anbefales således til 5.140.100 kr.
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Løn til forsikrede ledige
På dette område er udgiften til forsikrede ledige, der er i offentligt løntilskud. Offentligt løntilskud anvendes
ikke ret ofte, og da budgettet blev nedjusteret i 2018 anbefales det at budgettet for 2019 bliver nedskrevet
med 0,5 mio. kr. til 447.800 kr.

Beskæftigelsesordninger
På området ligger udgifter til hjælpemidler, befordring samt regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft. Det anbefales, at budgettet afspejler forventet 2018. Budgettet anbefales således at være på 960.400
kr.
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Bilag 1 – Oversigt over budgetgaranti 2017 – 2021
Mio. kr. (løbende priser)
MidtvejsRegnskab
Sorø Kommune 0,515%
vurdering
af hele landet
2017
2017
Kontant- og udd.hjælp
47,639
67,810
Kontantydelse
0,485
0,242
Revalideringsydelse
3,694
4,589
Førtidspension
121,163
110,267
Ressourceforl. og jobafkl.
35,784
23,242
Ledighedsydelse
12,446
11,186
Erhvervsgrunduddannelse
Driftsudgifter til aktivering
m.v.
Jobrotation
Løntilskud
Integration
- integrationsydelse
- driftsudgifter
- grundtilskud
- resultattilskud
Budgetgaranti i alt
Sygedagpenge
Fleksjob
Seniorjob
Aktivering og mentor uden
refusion
Konjunkturregulerede i
alt
BG og øvr. overførsler i
alt

Budget
2018
48,183
0,000
4,072
123,627
34,390
11,550

0,009

0,314

7,909

18,370

0,908

0,489

12,833
2,026

12,325
8,987 13,454
2,848 -1,129

244,896
40,878
34,718
5,312

248,343 244,103
40,149 40,893
27,135 39,929
4,996
5,206

2,246

1,612

0,474

Forventet
regnskab

KL Midtvejs- Budget- Forslag B19 BudgetAftale regulering grundlag
incl TÆ forslag

2018
2018
46,000 68,284
0,000
0,000
2,547
4,269
127,619 112,285
29,067 25,776
12,437 11,088

2018
61,409
0,000
3,820
113,516
25,923
11,113

2019
48,060
0,000
4,033
122,391
34,066
11,444

B19
2019
2019
2020
45,898 45,898 56,809 47,583
0,000
0,000
0,000
0,000
3,092
3,092
3,371
3,993
142,109 132,851 120,329 121,167
29,115 28,198 28,198 33,762
11,059 11,077 11,077 11,340

0,714

0,319

0,316

0,469

0,666

9,374

6,973

20,389

18,595

9,267

9,267

0,109

0,908

0,767

0,109

0,109

0,109

1,165
9,631
-8,466

7,164
8,245
-1,082

0,240
1,199
4,891
7,171
5,850
-5,207
-2,922
241,021
37,572
30,406
4,060

11,708
12,793
-1,085

9,779
11,264
-1,485

241,546
40,472
39,529
5,154

251,094
41,040
51,148
5,154

227,430 250,342
38,930 40,690
39,505 30,200
4,855
4,522

2,423

4,256

1,241

1,066

2,423

2,423

83,154

73,892 88,451

87,546

76,653

73,103

87,578

99,765

328,050

322,236 332,554

314,976 326,994

314,124

329,124
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KL
Budget
Budget
Aftale
forslag

0,866

0,189

21,767 21,767

0,464

KL
Budget
Budget
Skøn
forslag

KL
Skøn

2020
45,000
0,000
3,000
137,119
28,000
10,284

2020
69,973
0,000
4,352
126,324
29,623
10,321

2021
47,110
0,000
3,954
119,955
33,445
11,237

2021
45,000
0,000
3,000
140,387
27,000
10,181

2021
71,364
0,000
4,383
133,297
31,477
10,223

0,467

0,335

0,460

0,462

0,340

9,182 21,000 21,486

9,076 18,894 22,238

0,109

0,109

4,901
8,806
7,225
-5,738
-5,392
248,759
40,500
45,851
5,153

0,403
1,790
6,309
6,834
4,682
-2,912
-2,295
250,242
37,414
33,227
3,641

239,202
38,004
37,812
5,102

0,000

0,000

2,431

12,640
-1,037

0,109

0,798

0,109

1,313

4,901
5,901
8,806
6,386 12,489
8,806
6,139
7,225
1,277 -0,994
7,225
1,138
-5,738
-5,738
-5,392
-4,392
249,880 270,875 236,839 250,934 281,911
39,500 41,200 39,615 39,500 42,616
43,568 34,927 38,745 46,175 37,894
5,102
4,707
5,051
5,051
4,800
0,000

1,288

2,431

0,000

1,313

91,504 74,282 83,349 88,170 82,122 85,842 90,726 86,623

350,859 340,263 324,523 322,551 338,050 352,996 322,681 341,660 368,534

Bilag 2 – Specifikation af budget på funktions niveau
Funktion

Område

I alt

Korrigeret
budget
2019
397.055.324

410.608.166

13.552.842

47.323.600

50.000.000

2.676.400

44.210.500

46.900.000

4.689.500

3.113.100

3.100.000

-13.100

315.164.824

335.779.264

20.614.440

Arbejdsmarked
055778

Dagpenge til forsikrede ledige

056891

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Overførselsindkomster

BudgetTÆ 2019
forslag 2019

054866

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

22.651.200

38.851.760

16.200.560

054868

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

99.739.500

94.000.000

-5.739.500

055771

Sygedagpenge

41.895.200

40.500.000

-1.395.200

055773

Kontant- og uddannelseshjælp

47.700.224

45.898.189

-1.802.035

055880

Revalidering

3.955.900

3.092.255

-863.645

055881

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer
i løntilskud

39.529.200

45.851.209

6.322.009

055882

Ressourceforløb og jobafklarings- forløb

32.065.900

28.197.900

-3.868.000

055883

Ledighedsydelse

10.389.000

11.059.351

670.351

056890

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

10.676.900

21.766.800

11.089.900

056895

Løn til forsikrede ledige og per- soner under den
særlige ud

447.800

447.800

0

056897

Seniorjob til personer over 55 år

5.153.600

5.153.600

0

056898

Beskæftigelsesordninger

Uddannelse

960.400

960.400

0

18.732.200

19.627.441

895.241

032208

Kommunale specialskoler og interne skoler i
dagbehandlingstilbud

2.119.600

1.600.000

-519.600

032214

Ungdommens Uddannelsesvejledning

3.407.600

3.430.441

22.841

032217

Specialpædagogisk bistand til voksne

34.400

0

-34.400

033044

Produktionsskoler

2.523.600

1.506.000

-1.017.600

033045

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

472.000

866.000

394.000

033046

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

10.175.000

12.225.000

2.050.000

15.834.700

5.201.461

-10.633.239

Integration
002511

Beboelse

595.800

300.000

-295.800

054660

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

419.600

-3.904.892

-4.324.492

054661

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

14.819.300

8.806.353

-6.012.947
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Bilag 3 – Budgetforslag 2019-2022 pr. kapitalmiddel
Kapitalmiddel
Arbejdsmarked

Korr. Budget
2019

Budgetforslag
2019

Korr. Budget
2020

TÆ 2019

Budgetforslag
2020

TÆ 2020

47.323.600

50.000.000

2.676.400

46.855.500

46.855.500

0

315.164.824

335.779.264

20.614.440

308.685.824

333.969.371

25.283.547

Uddannelse

18.732.200

19.627.441

895.241

18.544.900

18.544.900

0

Integration

15.834.700

5.201.461

-10.633.239

15.679.700

9.396.153

-6.283.547

Overførselsindkomster

Samlet resultat

397.055.324 410.608.166 13.552.842 389.765.924 408.765.924 19.000.000

Kapitalmiddel

Korr. Budget
2021

Arbejdsmarked

Budgetforslag
2021

Korr. Budget
2022

TÆ 2021

Budgetforslag
2022

TÆ 2022

46.392.100

46.392.100

0

46.392.100

46.392.100

0

308.941.924

336.570.271

27.628.347

308.941.924

336.570.271

27.628.347

Uddannelse

18.359.300

18.359.300

0

18.359.300

18.359.300

0

Integration

15.518.600

8.390.253

-7.128.347

15.518.600

8.390.253

-7.128.347

Overførselsindkomster

Samlet resultat

389.211.924 409.711.924 20.500.000 389.211.924 409.711.924 20.500.000
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Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2019 (2020-2022)
Arbejdsmarked og erhvervsudvalget
Nr.

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Tekniske ændringer drift
710 - Arbejdsmarked
AE710 Forsikrede ledige

2.676.400

Jf. budgetnotat 2019

730 - Bosætning og Erhvervsudvikling
1 Aftale om Erhvervsfremme

270.000

270.000

270.000

270.000

2 Varig momsgevinst ved tilretning af kontoplan

-43.120

-43.120

-43.120

-43.120

20.614.440

25.283.547

27.628.347

720 - Overførselsindkomster
AE720 Overførselsindkomst

27.628.347 Jf. budgetnotat 2019

740 - Uddannelse
AE740 Ungdomsuddannelse

895.241

Jf. budgetnotat 2019

750 - Integration og Danskuddannelse for voksne udlændinge
AE750 Integration

-10.633.239

-6.283.547

-7.128.347

-7.128.347 Jf. budgetnotat 2019

Tekniske ændringer drift i alt

13.779.722

19.226.880

20.726.880

20.726.880

0

0

0

0

13.779.722

19.226.880

20.726.880

20.726.880

Tekniske ændringer anlæg
Tekniske ændringer anlæg i alt
Tekniske ændringer i alt
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Nr.

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Budgetønsker drift
710 - Arbejdsmarked

3 Styrkelse af kontrolindsatsen

Budgetønsket berører både Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget da merudgiften ligger på
ØKU og mindreudgiften ligger på AMEU.
Samlet provenu på 1 mio. kr.

-1.250.000

730 - Bosætning og Erhvervsudvikling
4 Bykontoret
Budgetønsker drift i alt

70.000

70.000

70.000

70.000 Fremsendt af Sorø Bibliotek under KFU

-1.180.000

70.000

70.000

70.000

0

0

0

0

12.599.722

19.296.880

20.796.880

20.796.880

Budgetønsker anlæg
Budgetønsker anlæg i alt
Arbejdsmarked og erhvervsudvalget i alt
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BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
1

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Aftale om Erhvervsfremme

UDVALG:

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Bosætning og Erhvervsudvikling

FREMSAT AF:

64867
Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 har KL og regeringen indgået en forståelse om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Regeringen og Dansk Folkeparti har med udgangspunkt heri indgået en politisk aftale
om forenkling af erhvervsfremmesystemet.
Med aftalen reduceres antallet af politisk ansvarlige niveauer til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. De regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd nedlægges og erstattes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og der oprettes syv nye Erhvervshuse som afløser de nuværende væksthuse.
Aftalen slår desuden fast, at kommunerne er den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet for mange virksomheder, med mulighed for erhvervsråd og erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser, herunder 1:1-vejledning, der kan hjælpe virksomhederne videre.
(Aftale om erhvervsfremme, KL)

Der vil med aftalen ske en omfordeling af kommunernes udgifter som følger:

Med den nye erhvervsfremmestruktur overgår al specialiseret service til de nye erhvervshuse. Hvorimod den
lokale 1:1 – vejledning fortsat skal varetages af kommunerne. Sorø Kommune henviser ved behov for specialiseret erhvervsservice i dag til eksterne specialister, Væksthuse, eller andre Sparringspartnerne. Hvorfor Sorø
Kommune i dag ikke selv varetager specialiseret erhvervsservice, men udelukkende varetager lokale erhvervsservice opgaver.
Sorø Kommunes bidrag til erhvervshusene vil i forhold til de nuværende bidrag til Væksthusene stige med ca.
270.000 kr. årligt. Herudover vil der fremover desuden skulle bidrages med 127.500 kr. til digital erhvervsfremmeplatform.
Sorø Kommunes har i de sidste år haft stor succes i forhold til erhvervsklimaet i kommunen. Dette blev bl.a.
understreget i Dansk Industris Lokale Erhvervsklimaundersøgelse for 2017, hvor der også var en fremgang i
Dansk Byggeris analyse. For fortsat at have fokus på det gode erhvervsklima i Sorø Kommune og en bibeholdelse af de nuværende behov tilføres Erhverv og Turisme 270.000 kr. til dækning af det øgede bidrag til Erhvervshusene. Bidrag til den digitale erhvervsplatform 127.500 forventes håndteret gennem prioritering af aktiviteterne på området.
2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
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4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
+270.000
Budgetår 2020

+270.000

Budgetår 2021

+270.000

Budgetår 2022

+270.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter
1100000004

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Byråd og Kultur (Erhverv og Turisme)

XG-9-42

Sagsbehandler:
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Artskonto

Sheila Lundberg

40402000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
2

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Varig momsgevinst ved tilretning af kontoplan

UDVALG:

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Bosætning og Erhvervsudvikling

FREMSAT AF:

064867 og 033564
Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
I forbindelse med momstjek for 2017 er det konstateret, at der ikke er afløftet momsandel på 32% af momsen,
vedrørende tilskud til Væksthuse. Ved en tilretning af kontoplanen vil der blive afløftet 33.520 kr. fra 2018 og
fremover.
Ligeledes er det konstateret, at der udbetales tilskud fra Erhverv og Turisme til kulturelle formål, disse kan
med rette bogføres på konto for kulturelle formål, under hovedkonto 3 og dermed kan der afløftes en momsandel på 40% af momsen . Ved en tilretning af kontoplanen vil der blive afløftet 9.600 kr. fra 2018 og fremover.
I alt kan der afløftes 43.120 kr. som kan tilføres kassen.

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
564.300
521.180

-43.120

Budgetår 2020

564.300

521.180

-43.120

Budgetår 2021

566.300

523.180

-43.120

Budgetår 2022

566.300

523.180

-43.120

5. Placering i Opus:
Profitcenter
Flere
6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

PSP/omk.sted

Flere

Sagsbehandler:

211

Artskonto

Flere

Bente Henschel/Sheila Lundberg

BUDGET 2019 – BUDGETØNSKE
DRIFT

3

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Styrkelse af kontrolindsatsen

UDVALG:

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget,
Økonomiudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

AE710

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af budgetønsket
Budgetønsket berører både Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget da merudgiften ligger på
hovedkonto 6 og mindreudgiften ligger på hovedkonto 5.
Indsatsen er i dag begrænset til 1 medarbejder 3 dage om ugen (kontrolgruppen).
Kontrolgruppen foretager kontrol af, om kommunens udbetalinger af ydelser til borgerne er berettiget via udtræk fra Udbetaling Danmarks dataenhed. Der foretages kontrol med baggrund i UDK’s elektroniske dataoplysninger ud fra forskellige kriterier.
Derudover undersøges de anonyme henvendelser, som modtages.
Det er ikke muligt med den nuværende bemanding at foretage udekørende kontrol eller gennemføre fokuskontrol på udvalgte områder.
Sagen fremlægges derfor for byrådet, med henblik på at igangsætte en styrket kontrolindsats fra 2019, således
at der sikres kontrol af alle relevant områder.
Centeret foreslår, at der foretages yderligere kontrol på følgende fokusområde:
• Sygemeldte selvstændige
• Kontrol af kiosker, restauranter mv. for sort arbejde udført af borgere, som modtager ydelser fra Sorø
Kommune.
• Udnyttelse af regler for forældrepålæg (træk i børnefamilieydelse)
• Dobbeltforsørgelse
• Styrket økonomisk opfølgning på kontanthjælpsområdet, primært en styrket kontrol af formueoplysninger vedr. likvid formue
• Styret kontrol af udbetalte feriepenge til ydelsesmodtager
• Bedre understøttelse af den interne vidensdeling og kontrolindsats på tværs af den kommunale organisation.
Centeret anbefaler at styrke kontrolgruppen med 20 timer, idet yderligere ansættelser forventes at give et
økonomisk merprovenu. Styrkelsen med 20 timer medarbejdere forventes netto at give 1,0 mio. kr. Der er en
vis usikkerhed forbundet med det forventede provenu, idet antallet af sager, som kan resultere i stop eller
nedgang i ydelser, er svært at forudsige.
Det anbefales derfor, at opnormering sker via en midlertidig ansættelse i hele 2019, således at det kan dokumenteres om det forventede provenu hentes.
2. Servicemæssige forbedringer
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
(hovedkonto 06) +250.000
Budgetår 2019
(hovedkonto 05) -1.250.000
(netto)
+ 1.000.000
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
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5. Udarbejdet af:
Center: Arbejdsmarked og Borgerservice

Sagsbehandler:
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Michael Vinholt

BUDGET 2019 – Budgetønske
DRIFT

4

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Bykontoret

UDVALG:

Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget (Kultur og Fritidsudvalget)

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

AE730+dec

FREMSAT AF:

Politisk

X Administrativ

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Bykontoret flyttede i sommeren 2015 ind på biblioteket, og blev integreret som en ligestillet del af bibliotekets
betjeningsområde. Uden et tæt samarbejde med bibliotekets personale er det ikke være muligt at drive Bykontoret, ligesom bibliotekets administrative leder varetager en væsentlig del af Bykontorets økonomiske administrationen.
Vi har på Bykontoret haft flere indsatsområder, vi er lykkedes med:
Turist- og borgerbetjening i Sorø by og kommune
Vi har fået et stort flow af turister og borgere, som nu har et godt kendskab til Bykontorets funktioner. Bykontoret har taget initiativ til flere udviklingsopgaver, der er til gavn og glæde for turisterne. Det drejer sig om
lokale foldere over byens bygninger, naturoplevelser og overnatningsmuligheder samt udvikling af cykelrutekort med tilhørende app. Bykontoret har forsat blik for at udvikle de lokale tiltag, som vi oplever efterspørges
af turisterne.
Lokalt samarbejde
Bykontoret formidler billetter til en del lokale aktiviteter i Sorø, og det arbejde er til stor tilfredsstillelse for
alle parter, og det samarbejde har vi formaliseret gennem de 3 år. Det er vi lykkedes med, og vi er stedet turister henvender sig. Derudover varetager vi salg for Ticketmaster, Rotatry, Lions og Søsterlogens koncerter og
aktiviteter i Sorø + billetsalg for den meget populære Sjællandsfestival.
Endvidere er vi aktive deltagere i Det oplevelsesøkonomiske netværk i Sorø, og deltager i relevante lokale samarbejdsfora.
Samarbejde med Visit Vestsjælland
Vi har også formaliseret samarbejdet med Visit Vestsjælland på flere måder. Sorø Bykontor tog initiativ til et
netværk mellem VVSj. Bykontorer/lokale turistinfopunkter. Det er en stor succes, og nu varetages det praktiske omkring netværket af VVSj.
Udfordringer i perioden
Bykontoret kom med billetsalg til DSB, Movia, rejsekort, som udgjorde en stor del af det økonomiske grundlag
for driften – helt bestemt løn til de to ansatte på henholdsvis 32t og 20t.
Som følge af ændringer hos DSB stoppede DSB billetsalget endeligt i 2018, hvilket betyder en reduktion i den
årlige indtægt på 120.000 kr. set i forhold til 2015. Endvidere er salget af rejsekort og billetter hos Movia reduceret, også som følge af ændringer hos Movia.
Det har givet økonomiske udfordringer, som har været løst løbende med tillæg, og i år er den ene medarbejder
på 20t opsagt. Det betyder, at vi trækker på flere af bibliotekets ressourcer.
Da indtægterne er meget svingende og ude af Bykontorets hænder, idet vi kun er mellemled for andre interessenter, er der behov for at give et stabilt økonomisk grundlag for Bykontorets virke.
Et økonomisk grundlag der sikrer løngrundlaget for den tilbageblevne stilling på 32t. De øvrige indtægter skal
bruges til at dække højsæsonen for Bykontoret og ved ferieafvikling.
En forøgelse af budgettet med 70.000 kr. vil skabe den økonomiske stabilitet og give Bykontoret mulighed for
at fastholde og udvikle den positive position, vi har etableret for borgere, turister og samarbejdspartnere.
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2. Kobling til lovgivning
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Tema 3: Styrket omdømme - oplevelser i natur, kultur og historie.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
302.300
372.300

+70.000

Budgetår 2020

302.300

372.300

+70.000

Budgetår 2021

302.300

372.300

+70.000

Budgetår 2022

302.300

372.300

+70.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter
Bykontoret
6. Udarbejdet af:
Center: Byråd og Kultur

PSP/omk.sted

3201000005

Sagsbehandler:
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Artskonto

Mia Sørup

40402000
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Demografi

Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2019 (2020-2022)
Demografi

Nr.

2019

2020

2021

2022

Bemærkning

Tekniske ændringer drift
1
2
3
4
5
6

Demografi Undervisningsområdet
Demografi Pasningsområdet
Demografi - undervisning af uledsagede flygtningebørn
Demografi Sundhedscenter
Demografi Pleje og Ældreomsorg
Demografi Hjælpemiddelområdet
Demografi Småbørnssundhedsplejen
Tekniske ændringer - drift i alt

827.941
5.953.815
-1.397.400
-158.500
4.501.909
407.090

47.686
4.802.647
-1.597.400
-128.000
4.501.909
407.090

244.068
5.967.088
-1.597.400
170.900
4.501.909
407.090

1.399.754
7.922.594
-1.597.400
139.500
4.501.909
407.090

10.134.855

8.033.932

9.693.655

12.773.447

Demografi i alt

10.134.855

8.033.932

9.693.655

12.773.447

Uændret. Ingen skema.
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BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
1

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Demografi – undervisningsområdet

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU410

FREMSAT AF:

03.22.
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Demografiberegningen omfatter følgende områder:
• Undervisning i kommunale skoler, incl. 10. klasse
• SFO ved kommunale skoler, incl. forældrebetaling, fripladstilskud og søskendetilskud
• Undervisning i modtageklasser, jævnfør bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog
• Undervisning og SFO på privatskoler
• Undervisning på efterskoler
Ud fra den sidste befolkningsprognose, godkendt i Økonomiudvalget den 21. marts 2018, er den forventede
udgift til undervisning beregnet.
Der er anvendt gennemsnitspris for undervisning i kommunens folkeskole i budgetlægningsåret, ud fra ressourcetildelingen i det kommende skoleår. Øvrig undervisning er efter udmeldte/vedtagne takster.
Det nuværende budgettal er beregnet efter befolkningsprognosen for 2018-2024, og forslag til korrigeret budget er beregnet efter prognosen for 2019-2025, godkendt i Økonomiudvalget den 21. marts 2018.
Som det kan ses af nedenstående tabel, så er børnetallet fortsat faldende, men ikke så meget som tidligere
antaget.
Udvikling i antal 6-16 årige i
forhold til befolkningsprognoser:
Befolkningsprognosen 2018-2024
Befolkningsprognosen 2019-2025
2. Kobling til lovgivning

2019

2020

4.120
4.137

4.061
4.093

2021

2022

4.013
4.035

3.902
3.935

2023

2024

3.853
3.893

3.787
3.855

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Der foretages demografiberegning jf. Sorø Kommunes demografistrategi, godkendt i Økonomiudvalget 22.
marts 2017.

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
-3.358.700
-2.530.759
+827.941
Budgetår 2020

-3.131.500

-3.083.814

+47.686

Budgetår 2021

-4.474.500

-4.230.432

+244.068

Budgetår 2022

-4.474.500

-3.074.746

+1.399.754

5. Placering i Opus:
Profitcenter
3006000001
6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personlae

PSP/omk.sted

Xg-118-4

Sagsbehandler:
218

Artskonto

Bente Henschel

40402000
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Demografi – pasningsområdet

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU460

FREMSAT AF:

05.25.10
Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Jf. Sorø Kommunes demografistrategi omfatter demografiberegningen følgende områder:
• Pasning i kommunale institutioner og dagpleje
• Tilskud til pasning i private institutioner og hos private børnepassere
• Tilskud til pasning af eget barn
• Søskende- og fripladstilskud
Den forventede udgift til pasningsområdet er beregnet med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose,
der blev godkendt i Økonomiudvalget den 21. marts 2018.
I befolkningsprognosen er angivet, at der forventes et fald i antallet af 0-5 årige i Frederiksberg og Ruds Vedby
skoledistrikter fra 2018 til 2019. Da der faktuelt kan observeres en stigning i antallet af 0-5 årige for disse distrikter, er der her afveget fra befolkningsprognosen og i stedet indregnet en forventet udvikling fra 2018 til
2019 baseret på det seneste års vækst i områderne. For de øvrige skoledistrikter benyttes befolkningsprognosen som grundlag i hele perioden, og for Frederiksberg og Ruds Vedby skoledistrikter benyttes desuden den
forventede udvikling i børnetallet for årene 2020-2022 i befolkningsprognosen.
I perioden frem mod 2022 forventes en samlet stigning i antallet af 0-5 årige i Sorø Kommune på 12,0 % i forhold til 2018-niveau, hvorved der også forventes stigende udgifter til pasningsområdet i perioden. I forbindelse
med Budget 2018 forventedes kun en stigning i børnetallet på 5,0 % over en fireårig periode, hvorfor de nuværende budgettal er for lave i forhold til den forventede befolkningsudvikling.
Udvikling i antal 0-5 årige i forhold
til befolkningsprognoser:
Befolkningsprognosen 2018-2024
Befolkningsprognosen 2019-2025

2019

2020

1.670
1.753

1.724
1.812

2021
1.729
1.815

2022
1.787
1.881

2023
1.770
1.864

2024
1.781
1.859

Den forventede udgift for pasningsområdet er beregnet på baggrund af et gennemsnit af beløbet pr. barn for
tilbuddene for hhv. 0-2 årige og 3-5 årige. Søskende- og fripladstilskud indgår i demografiberegningen ud fra en
gennemsnitlig
beregning af omkostningen i budgetlægningsåret.
2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Væksten i antallet af børn hænger sammen med Vision- og Planstrategiens målsætning om tiltrækning af børnefamilier til Sorø Kommune. Den tilsvarende stigning i udgifterne skal sikre, at Sorø Kommune fortsat kan
tilbyde attraktive daginstitutioner.
Der foretages demografiberegning jf. Sorø Kommunes demografistrategi, godkendt i Økonomiudvalget 22.
marts 2017.

219

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
-16.607.500
-10.653.685
+5.953.815
-14.331.200
-9.528.553
Budgetår 2020
+4.802.647
Budgetår 2021

-13.633.000

-7.665.912

+5.967.088

Budgetår 2022

-13.633.000

-5.710.406

+7.922.594

5. Placering i Opus:
Profitcenter
3001000000
6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

PSP/omk.sted

XG-404-1

Sagsbehandler:

220

Artskonto

Kasper Olsen

40402000
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Demografi – undervisning af uledsagede flygtningebørn

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU470

FREMSAT AF:

03.22.08
Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Med baggrund i den store tilstrømning af uledsagede flygtningebørn blev der fra budget 2016 indført en demografipulje til betaling af undervisning af uledsagede flygtningebørn.
Der er nu ganske få uledsagede flygtningebørn i Sorø kommune og de sidste bliver 18 år i 2019, så med baggrund i dette udfases demografipuljen.

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
1.597.400
200.000
-1.397.400
Budgetår 2020

1.597.400

0

-1.597.400

Budgetår 2021

1.597.400

0

-1.597.400

Budgetår 2022

1.597.400

0

-1.597.400

5. Placering i Opus:
Profitcenter
3102000007
6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

PSP/omk.sted

Xg-1017-3

Sagsbehandler:

221

Artskonto

Bente Henschel

40402000
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4

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Demografi Sundhedscenter

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Forebyggende Sundhedsindsats

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Demografistrategien for Sorø Kommune blev politisk godkendt i marts måned 2017
I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der indlagt demografimidler ud fra de reviderede modeller,
der havde fået et servicetjek i foråret 2017.
Nedenfor er de områder der indgår i demografistrategien nævnt:
•
•
•

Forebyggende hjemmebesøg
Dagcentre
Kommunal Genoptræning

I beregningsgrundlaget for budgetlægningen 2018 byggede forudsætningerne på den daværende befolkningsprognose samt antallet af henvendelse af borgere i den kommunale genoptræning. Det nye beregningsgrundlag
bygger på den befolkningsprognose, der er godkendt i foråret 2018 samt det antal borgere, der pr. april 2018
kommer til kommunal genoptræning.
Grundlaget for beregningen af økonomien:
Forebyggende hjemmebesøg

2019

65-74 årige

2020

2021

2022

0

0

0

-600

+75 årige

53.400

103.200

93.000

82.200

Dagcentre

2019

2020

2021

2022

Antal borgere i dagcenter = baseline 2018
Kommunal genoptræning

0

2019

Antal borgere i kommunal genoptræning = baseline 2018

Samlet , jf. ovenfor
Allerede indlagt i budget
Korrigerede budgetgrundlag til
demografi

0

2020
0

0

2021
0

140.000

2022

160.000

0

2019

2020

2021

2022

53.400

103.200

253.000

221.600

211.900

231.200

82.100

82.100

-158.500

-128.000

170.900

139.500

2. Kobling til lovgivning
Ingen bemærkninger
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen bemærkninger
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4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
211.900
53.400

-158.500

Budgetår 2020

231.200

103.200

-128.000

Budgetår 2021

82.100

253.000

+170.900

Budgetår 2022

82.100

211.600

+139.500

5. Placering i Opus:
Profitcenter
4305000000
6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

PSP/omk.sted

XG-197-1

Sagsbehandler:

223

Artskonto

Jan Drachmann

10102000
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Demografi – Pleje og Ældreomsorg

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Pleje og Ældreomsorg

FREMSAT AF:

05.32.32
Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
I forhold til demografien for ældreområdet foretages der en årlig fremskrivning i forhold til den forventede
demografiske udvikling.
Beregningsmetode:
Beregningen er baseret på den godkendte befolkningsprognose for 2018.
Beregningsmodel er: gnsn. omkostning for 65+ årige – effekt af handleplaner * forventet befolkningstilvækst
Den anvendte enhedspris udgør 28.677 kr.pr. 65+årig (Kilde: FLIS gnsn. 2017 for Sorø Kommune). Demografien
reguleres årligt i budgetprocessen, hvorfor der altid korrigeres ud fra seneste års enhedspris i forhold til budgetåret samt overslagsårene.
Beregnede udgifter jf. befolkningstilvæksten
År
Merudgift (+)
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
+ 4.501.909
Budgetår 2020
+ 8.898.421
Budgetår 2021
+12.038.891
Budgetår 2022
+15.324.550
Der er i ovenstående lavet en beregning som udelukkende bygger på data fra befolkningsprognosen 2018.
I den tekniske ændring for ældreområdet korrigeres kun for er de økonomiske konsekvenser, der er beregnet
for demografi, vedrører budgetåret 2019, og dette niveau er indlagt i overslagsårene (2020-2022).
Det vil sige, at der ikke er indarbejdet økonomi i de tre overslagsår svarende til den forventede befolkningsudvikling. Dette med begrundelse i de rehabiliterende indsatser som området løbende arbejder med samt i forhold til sund aldring.
2. Kobling til lovgivning
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
+4.501.909
Budgetår 2020

+4.501.909

Budgetår 2021

+4.501.909

Budgetår 2022

+4.501.909

5. Placering i Opus:
Profitcenter
4401100000

PSP/omk.sted

XG-418-2

224

Artskonto

10102000

6. Udarbejdet af:
Center: Social og sundhed

Sagsbehandler:

225

Jan Drachmann
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Demografi – Pleje og Ældreomsorg

UDVALG:

Social og Sunhedsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Pleje og Ældreomsorg

FREMSAT AF:

053235-1-000 hjælpemidler
Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
I forhold til demografien på hjælpemiddelområdet foretages der en årlig fremskrivning i forhold til den forventede demografiske udvikling.
Beregningsmetode:
Beregningen er baseret på den godkendte befolkningsprognose for 2018.
Tallene fremkommer ved en pris gange mængde betragtning.
Pris faktoren stammer fra FLIS nøgletal for området.
Enhedsprisen for området ligger på 2.592,93 kr.pr. 65+årig (Kilde: FLIS gennemsnitfor 2017 Sorø Kommune).
Demografien reguleres årligt i budgetprocessen, hvorfor der altid korrigeres ud fra seneste års enhedspris i
forhold til budgetåret samt overslagsårene.
Beregnede udgifter jf. befolkningstilvæksten
År
Merudgift (+)
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
+ 407.090
Budgetår 2020
+ 803.808
Budgetår 2021
+ 1.086.438
Budgetår 2022
+ 1.382.032
Der er i ovenstående lavet en beregning som udelukkende bygger på data fra befolkningsprognosen 2018.
I den tekniske ændring for områderne Ældre samt Hjælpemidler korrigeres kun for er de økonomiske konsekvenser, der er beregnet for demografi, vedrører budgetåret 2019, og dette niveau er indlagt i overslagsårene
(2020-2022). Det vil sige, at der ikke er indarbejdet økonomi i de tre overslagsår svarende til den forventede
befolkningsudvikling. Dette med begrundelse i de rehabiliterende indsatser som området løbende arbejder med
samt i forhold til sund aldring.
2. Kobling til lovgivning
Ingen kobling
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen kobling
4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
+407.090
Budgetår 2020

+407.090

Budgetår 2021

+407.090

Budgetår 2022

+407.090

5. Placering i Opus:
226

Profitcenter

4401100000

6. Udarbejdet af:
Center: Social og sundhed

PSP/omk.sted

XG-418-2

Sagsbehandler:

227

Artskonto

Jan Drachmann

10102000
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Lov og cirkulære

Oversigt over tekniske ændringer og budgetønsker 2019 (2020-2022)
Lov og cirkulære (DUT)

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tekniske ændringer
LC 2019 Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede
LC 2019 Frit valg til genoptræning
LC 2019 Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet
LC 2019 Driftsoverenskomst Regionsråd og selvejende hospices
LC 2019 Kommunal Medfinansiering af digital infrastruktur
LC 2019 Kræftplan IV
LC 2019 Styrket kvalitet i dagtilbud
LC 2019 Udvidelse af varsling ved afgørelser efter serviceloven
LC 2019 Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 502 af 23. maj 2018
LC 2019 Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (Digitaliseringsfond)
LC 2019 Fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform
LC 2019 Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter
LC 2019 Ændring af lov om social pension
LC 2019 Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring og flere andre love
LC 2019 Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser
LC 2019 Lov om ændring af ligningsloven
LC 2019 Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen
LC 2019 Forslag til lov om forberedende grunduddannelse
Tekniske ændringer - i alt
Lov og cirkulære i alt
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2019

2020

2021

2022

172.380
390.150
112.200
95.370
-197.880
0
195.330
103.020
442.170

172.380
390.150
112.200
95.370
0
0
181.560
103.020
349.350

171.870
390.150
112.200
95.370
0
74.970
179.010
103.020
349.350

171.870
390.150
112.200
95.370
0
74.970
179.010
103.020
349.350

127.500
-127.500
40.290

-127.500
40.290

-127.500

-127.500

5.106.630
6.455.070
6.455.070

-1.163.310
-275.400
-85.680

-1.165.860
2.716.260
6.269.940

-153.000
1.597.320
1.387.710
-306.000
-1.159.230
5.253.510
7.968.750

-85.680

6.269.940

7.968.750

3.402.720

Bemærkning

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
1

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
LC 2019 Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede

OVERSKRIFT:
UDVALG:

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af budgetønsket
Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede
Ad 61) Lov nr. 315 af 25. april 2018 om ændring af lov om trafikselskaber (individuel handicapkørsel for
blinde og stærkt svagsynede)
Med loven udvides adgangen til individuel handicapkørsel til også at omfatte blinde og svagtseende. Initiativet
stammer fra satspuljeaftalen for 2018, og loven træder i kraft 1. juli 2018, hvorfor der kun er ½-årseffekt for
2018.
DUT-beløbet er beregnet på baggrund af et skøn for antallet af blinde og svagtseende på 25.000 personer, en
udnyttelsesgrad på 25 pct. samt en forudsætning om et gennemsnitligt antal ture på 25 pr. visiteret borger,
hvilket er over det senest kendte gennemsnitlige antal ture for brugerne af den eksisterende ordning.

2. Kobling til lovgivning
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen bemærkninger

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+172.380

Budgetår 2020

+172.380

Budgetår 2021

+171.870

Budgetår 2022

+171.870

5. Placering i Opus:
Profitcenter

4000000000

XG-1136-1 (skal
til XG-1339-1)

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:
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Artskonto

Jan Drachmann

40402000
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DRIFT
Ændringer

til budgetrammen

OVERSKRIFT:

LC 2019 Frit valg til genoptræning

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Forebyggende Sundhedsindsats

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af budgetønsket
Frit valg til genoptræning
Ad 32) Ændring af sundhedsloven – ret til frit valg til genoptræning
I finanslovsaftalen for 2018 er aftaleparterne blevet enige om at indføre frit valg til genoptræning i tilfælde,
hvor kommunalbestyrelsen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv dage
efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan.
Der er i alt afsat 86 mio. kr. i 2018 (18 pl) og 76,5 mio. kr. (19 pl) årligt fremadrettet. Se også pkt. 79. Sagen
er beskrevet nærmere i Supplementsskrivelse 4-2 vedr. sundhed afsnit 3.1

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen bemærkninger

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+390.150

Budgetår 2020

+390.150

Budgetår 2021

+390.150

Budgetår 2022

+390.150

5. Placering i Opus:
Profitcenter
4302000000

XG-228-1

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

231

Artskonto

Jan Drachmann

10102000
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DRIFT
Ændringer

til budgetrammen

OVERSKRIFT:

LC 2019 Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Pleje og Ældreomsorg

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af budgetønsket
Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet

Ad 35) Forslag til lov om ændring af Lov om social service (Forebyggelse af
konkurser på hjemmehjælpsområdet)
Ændringen af lov om social service udmønter den politiske aftale om initiativer til at forebygge konkurser i
ældreplejen. Lovændringen indeholder en række tiltag herunder 1) Krav om beredskabsplaner. 2) Krav om
bankgaranti. 3) Krav om
egnethedskriterier - gæld og indsendelse af regnskaber. 4) Krav om at afregningspriser under godkendelsesmodellen skal beregnes mindst én gang årligt.
Den økonomiske kompensation dækker udarbejdelse af beredskabsplan, udgifter til bankgaranti, opfølgning på
gældserklæring og indsendte regnskaber samt årlig genberegning af afregningspriser. Se også Supplementsskrivelse 5-10 vedr. ældre for 2019.

2. Kobling til lovgivning
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen bemærkninger

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+112.200

Budgetår 2020

+112.200

Budgetår 2021

+112.200

Budgetår 2022

+112.200

5. Placering i Opus:
Profitcenter
4200000000

XG-1335-1

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:
232

Artskonto

Jan Drachmann

10102000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
4

DRIFT
Ændringer

til budgetrammen

OVERSKRIFT:

LC 2019 Driftsoverenskomst Regionsråd og selvejende hospices

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Pleje og Ældreomsorg

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af budgetønsket
Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed
Ad 24) Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd
og selvejende hospicer
I forbindelse med Kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i perioden 20112014. Oprettelsen af de nye hospicepladser har været forsinket i forhold til den forudsatte tidsplan, således
at alle 42 pladser først var endelig etableret i 2017. Idet hospicepladser nu er endelig etableret, lægges midlerne over i bloktilskuddet med den endelige profil. På den baggrund kompenseres kommunerne med 18,4
mio. kr. fra 2018 og frem (18 pl).
Tabel 43: Økonomiske konsekvenser af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen bemærkninger

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

+95.370

Budgetår 2020

+95.370

Budgetår 2021

+95.370

Budgetår 2022

+95.370

5. Placering i Opus:
Profitcenter
4301000000

XG-227-2

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:
233

Artskonto

Jan Drachmann

48702000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
5

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 Kommunal Medfinansiering af digital infrastruktur

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

AAdministration

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 69) Kommunal medfinansiering af digital infrastruktur
Regeringen, KL og Danske Regioner er med Økonomiaftalen for 2019 enige om rammerne
for næste generation af den fællesoffentlige infrastruktur (MitID, NemLog-in og
Digital Post), herunder at indgå kontrakter, samt om finansiering i årene 2018-2028 til
udvikling og drift af de nye løsninger. For 2018 og 2019 er den kommunale andel af
det centrale nettofinansieringsbehov henholdsvis 26 mio. kr. og 38 mio. kr.
Sorø Kommunes andel er 197.880 kr. i 2019.

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
5. Placering i Opus:
Profitcenter
2300100006

XG-1222-1

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Udvikling og IT

Sagsbehandler:

234

Artskonto

Sheila Lundberg

40402000

-197.880

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
6

DRIFT
Ændringer

til budgetrammen

OVERSKRIFT:

LC 2019 Kræftplan IV

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

EVT. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Forebyggende Sundhedsindsats

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af budgetønsket
Kræftplan IV
Ad 71) Kræftplan IV
Med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV er der afsat i alt 239 mio. kr. til kommunerne i perioden 2017-2020.
Midlerne fordeler sig med 58,2 mio. kr. i 2017, 57,9 mio. kr. i 2018, 60,4 mio. kr. i 2019, og 66,4 mio. kr. i
2020. Efter 2020 er der afsat 79 mio. kr. årligt. Løftet på 14,7 mio. kr. på årets aktstykke giver det permanente niveau. Midlerne er fordelt på fire delområder, hhv. senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Der følges ikke op på, at de enkelte kommunale områder løftes med de anførte beløb. I stedet for følges der op på, at indsatsen på de enkelte
områder forbedres. Sagen er kodet som service.
2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen bemærkninger

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

Budgetår 2020

0

Budgetår 2021

+74.970

Budgetår 2022

+74.970

5. Placering i Opus:
Profitcenter
4301000000

XG-227-2

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

235

Artskonto

Jan Drachmann

48702000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
7

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.

UDVALG:

Børn og Undervisningsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU460

FREMSAT AF:

052510
Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 18) Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
Lovændringen indeholder flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne, herunder ret til deltidsplads i forbindelse med forældrenes barsel og ret til kombinationstilbud for enlige og familier med skæve arbejdstider. Desuden initiativer der skal skabe bedre sammenhæng i kommunernes indsatser
for de 0-6 årige og forbedre kvaliteten i private pasningsordninger. Se yderligere beskrivelse i Supplementsskrivelse 5-7 vedr. dagtilbud til børn og unge for 2019.

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
+195.330
Budgetår 2020

+181.560

Budgetår 2021

+179.010

Budgetår 2022

+179.010

5. Placering i Opus:
3000000000
Profitcenter
3001000000

30000000000
XG-100-2

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

236

Artskonto

Kasper Olsen

10102000
52554000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
8

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 Udvidelse af varsling ved afgørelser efter serviceloven

UDVALG:

Børn og Undervisning/
Social og Sundhed

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

BU420 og SS

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 19) Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af Lov om social service, Lov om socialtilsyn og Lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter Lov om social service)
I Supplementsskrivelse 5-9 vedr. voksenhandicappede mv. for 2018 blev ændringerne af servicelovens voksenbestemmelser mv. omtalt (lov nr. 660 af 08/06/2017). De gennemførte ændringer trådte i kraft 1. januar
2018. En af ændringerne er, at det er fastsat i Servicelovens § 3 a, stk. 1, at en række kommunale afgørelser
om frakendelse eller nedsættelse af hjælp på det specialiserede børne- og voksenområde skal varsles med
mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelsen.
Ved forhandlingen om de økonomiske konsekvenser af loven var det forudsat, at der gennemføres en ændring
om varsling på mindst 14 uger for kommunernes afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af visse typer
hjælp efter serviceloven og en særlig hurtig sagsbehandling af klagesager i Ankestyrelsen, jf. servicelovens §
3a, stk. 1. Dette medfører, at borgeren i varslingsperioden på i alt 14 uger kan beholde den hidtidige hjælp i
uændret omfang. I denne model kan kommunen effektuere frakendelsen/ændringen, således at den træder i
kraft efter 14 uger.
Ved udvalgsbehandlingen af loven udvides varslingsbestemmelsen, således at der, i de tilfælde, hvor der klages til Ankestyrelsen, først skal ske en effektuering af kommunernes afgørelser, når varslingsperioden på 14
uger er udløbet, jf. servicelovens § 3a, stk. 2. Dette betyder, at hjælpen i klagesager opretholdes i 14 uger og
først derefter kan ændringen/frakendelsen effektueres. Det betyder, at borgere kan opretholde hjælpen i 14
uger yderligere udover den tid, det taget at effektuere ydelsen, fx 12 uger.
Se også supplementsskrivelse 5.9.
2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
+103.020
Budgetår 2020

+103.020

Budgetår 2021

+103.020

Budgetår 2022

+103.020

5. Placering i Opus:
Profitcenter
3102300000

XG-230-3

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

237

Artskonto

Kasper Olsen

52554000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
9

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 LC 2019 Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 502 af 23. maj 2018

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Administration

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger
og om fri udveksling af sådanne oplysninger og ophævelse af direktiv
95/46/EF (databeskyttelsesforordningen) og lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende
bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger (databeskyttelsesloven)
Databeskyttelsesforordningen har bl.a. til formål at højne beskyttelsen af personoplysninger
i den offentlige og private sektor. De nye regler har været gældende siden den
25. maj 2018. Der var enighed om, at de nye regler vil medføre kommunale meromkostninger
på følgende områder: Krav om intern fortegnelse, udvidelse af registreredes
rettigheder, krav om skærpet kontrol med databehandlere, databeskyttelse gennem
design og standardindstillinger, anmeldelse af og underretning om brud på persondatasikkerheden
og databeskyttelsesrådgiver. Der vil samtidig kunne forventes en mindre
besparelse som følge af afskaffelse af anmeldelsesordningen. Den økonomiske
kompensation dækker også meropgaver i Udbetaling Danmark. Der kan således forventes
en mindre stigning i kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
Stigning til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark fremgår på teknisk ændring vedrørende regulering af
administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
2. Kobling til lovgivning
Se ”beskrivelse af den tekniske ændring” ovenfor.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

-442.170

Budgetår 2020

-349.340

Budgetår 2021

-349.340

Budgetår 2022

-349.340

5. Placering i Opus:
Profitcenter
2300100006

XG-1222-1

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:
238

Artskonto

Sheila Lundberg

40402000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
10

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (Digitaliseringsfond)

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Pleje og Ældreomsorg

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 82) Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (Digitaliseringsfond)
Med ØA19 med Danske Regioner og KL aftalt en digitaliseringsfond til statslig medfinansiering af højt prioriterede projekter til styrket sammenhæng. Fonden etableres med 50 mio. kr. i 2018, hvoraf kommunerne modtager 25 mio. kr., hvilket samtidig indebærer et løft i anlægsrammen i 2018.
De konkrete projekter aftales nærmere i Den nationale bestyrelse for sundheds-it og i relevant omfang Den
nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. Dermed bliver der ikke tale om en egentlig ansøgningsproces eller tilsagnsgivning til de enkelte projekter, men i stedet en aftalebaseret udmøntning af
midlerne til de projekter, hvor der kan sikres et investeringsafløb i 2018. Ved prioriteringen af projekter forudsættes regional og/eller kommunal medfinansiering og milepæle for udrulning
Sorø Kommunes andel er 127.500 kr. i 2019.

2. Kobling til lovgivning
Se ”beskrivelse af den tekniske ændring” ovenfor.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
+127.500
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
5. Placering i Opus:
Profitcenter
4000000000

XG-1336-1

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

239

Artskonto

10102000

Sheila Lundberg / Jan Drachmann

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
11

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 Fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform

UDVALG:

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

AE730

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

x

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 76) Fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform
I økonomiaftalen for 2019 er regeringen og KL blevet enige om, at kommunerne som
et element i forenklingen af erhvervsfremmesystemet skal omprioritere 25 mio. kr. fra
den lokale erhvervsfremmeindsats til finansiering af en national erhvervsfremmeplatform.
Kommunernes bloktilskud korrigeres derfor med -25,0 mio. kr. (19 pl) fra 2019
og frem. Se også Supplementsskrivelse 5-13 om Erhvervsfremme for 2019.
Sorø Kommunes andel er 127.500 kr. fra og med 2019.

2. Kobling til lovgivning
Se ”beskrivelse af den tekniske ændring” ovenfor.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

-127.500

Budgetår 2020

-127.500

Budgetår 2021

-127.500

Budgetår 2022

-127.500

5. Placering i Opus:
Profitcenter
1104000000

XG-9-42

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Byråd og Kultur

Sagsbehandler:

240

Artskonto

Sheila Lundberg

40402000

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Borgerservice

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 8) Lov nr. 278 af 17. april 2018 om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.)*)
Kompensationen skal dække kommunernes administrative merudgifter ved indefrysningsordningen, herunder;
∙ Udgifter til udvikling af et nyt tillægsmodul til ejendomsskattesystemet i KMD til håndtering af indefrysningsordningen, som KMD har faktureret hver kommune direkte i maj 2018
∙ Merudgifter til drift ved udsendelse af nye ejendomsskattebilletter for 2. halvår 2018 (følger af kommunens kontrakt for ESR /Structura med KMD)
∙ Udsendelse af årsopgørelser for indefrysningsbeløb i 2019 og 2020 til alle ejere (løses af KMD)
∙ Administrative meropgaver i kommuner til opsætning, håndtering og sagsbehandling i det nye system, herunder borgerhenvendelser. Den største opgave er forudsat at falde i 2018, hvor systemet er nyt for både
kommuner og borgere.
Kompensationen dækker derimod ikke de indefrosne beløb, som er kommunale tilgodehavender, som kommunen har mulighed for at finansiere ved låneoptag i Kommunekredit. Renteudgiften i den forbindelse er indregnet i balancen for 2019, dvs. i kommunernes samlede økonomiske ramme.
Staten har tilkendegivet at ville overtage alle lån og udbetale hver kommune sit udestående ved overgangen
til en permanent, statslig indefrysningsordning. KL er i dialog med SKAT om den praktiske håndtering af dette, herunder hvilke data kommunerne skal levere til SKAT, for at SKAT kan overtage lånene. DUT-sagen er
stjernemarkeret for at sikre KL adgang til at kræve merkompensation, hvis levering af disse data indebærer
merudgifter for kommunerne.
Tabel 27: Økonomiske konsekvenser af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021
I alt

15,7 7,9 7,9

0

2. Kobling til lovgivning
Se ”beskrivelse af den tekniske ændring” ovenfor.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

241

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
0
40.290
0
40.290
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
5. Placering i Opus:
Profitcenter
4500000001

XG-619-10

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

242

Artskonto

Gitte Eilstrup

40402000

+40.290
+40.290

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
13

DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 Ændring af lov om social pension

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Overførselsindkomst

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 38) Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af Lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v.) (Tilbagetrækningsreform)
Tilbagetrækningsreformen betyder, at efterløns- og folkepensionsalderen stiger, hvilket betyder merudgifter
til boligsikring. Fra 2019 medfører reformen endvidere mindreudgifter til boligydelse, hvilket netto reducerer
de samlede udgifter til boligsikring-/ydelse. Reformen medfører fra 2019 mindreudgifter til varmetillæg og
merudgifter til merudgiftsydelser. Da reformen har en skæv udgiftsprofil reguleres bloktilskuddet i 2021 med
samlet set -30,0 mio. kr. Der henvises til supplementsskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration for 2012
for en nærmere beskrivelse af sagen.
Tabel 57: Økonomiske konsekvenser af tilbagetrækningsreform - del 2
Mio. kr.

2018 2019 2020 2021

Personlige tillæg

-20,4

Boligstøtte

-11,0

Residual

1,5

Lovbundne i alt

-30,0

I alt

0

0

0 -30,0

2. Kobling til lovgivning
Se ”beskrivelse af den tekniske ændring” ovenfor.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021 –
pers.tillæg
Budgetår 2021 - boligstøtte

-100.000
-53.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter

4501000000

Xg-18-101
xg-21-15

PSP/omk.sted
243

Artskonto

40402000
52552000

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

244

Gitte Eilstrup

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring og flere andre love

UDVALG:

Arbejdsmarked- og erhvervsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Overførselsindkomst

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 41) Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere
andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) 1)
Idet tilbagetrækningsreformen har konsekvenser ud over 2020, reguleres bloktilskuddet i 2021. Udgiften omhandler skånejob, fleksjob, sygedagpenge. Der henvises til supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og
integration for 2012 for en nærmere beskrivelse af sagen.
Tabel 60: Økonomiske konsekvenser af tilbagetrækningsreform - del 1
Mio. kr.

2018 2019 2020 2021

Sygedagpenge

186,0

Fleksjob

127,2

Lovbundne i alt

313,2

I alt

0

0

0 313,2

2. Kobling til lovgivning
Se ”beskrivelse af den tekniske ændring” ovenfor.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

Budgetår 2020

0

Budgetår 2021
Sygedagpenge
Fleksjob

+948.600
+648.720

Budgetår 2022

0

5. Placering i Opus:
4101000001
Profitcenter
4101000004

xg-177-30
xg-181-55

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:
245

Artskonto

Gitte Eilstrup

52552000
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Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser

UDVALG:

Arbejdsmarked- og erhvervsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Overførselsindkomst

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 42) Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling
Danmark og arbejdsløshedskasserne
Reform af refusionssystemet blev i 2016 genberegnet på et opdateret datagrundlag for 2015. På den baggrund
blev der foretaget en regulering af hele den oprindelige DUT-sag i årene 2016-2019. På dette års aktstykke
reguleres bloktilskuddet i 2021, idet reformen har konsekvenser ud over 2020. Reguleringen omhandler sygedagpenge, fleksløntilskud og fleksbidrag.
Reguleringen er beskrevet nærmere i supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse for 2018. Der henvises endvidere til sektorskrivelse 5-1 og supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og integration for 2016 samt
supplementskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse for 2017 for en nærmere beskrivelse af refusionsomlægningen og
genberegningen heraf.
For en uddybende beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen henvises i øvrigt til
Supplementsskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse for 2019. Her redegøres der for reguleringen af bloktilskuddet i
2020.
Tabel 61: Økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen
Mio. kr.

2018 2019 2020 2021
49,5 17,1

Sygedagpenge
Fleksjob

617,7 255,0

Lovbundne i alt

667,1 272,1

I alt

0

0 667,1 272,1

2. Kobling til lovgivning
Se ”beskrivelse af den tekniske ændring” ovenfor.

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

246

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
0
Budgetår 2020
+252.450
Sygedagpenge
+3.150.270
Fleksjob
Budgetår 2021 –
+87.210
Sygedagpenge
+1.300.500
Fleksjob
Budgetår 2022
5. Placering i Opus:
4101000001
Profitcenter
4101000004

xg-177-30
xg-181-55

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

247

Artskonto

Gitte Eilstrup

52552000
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DRIFT

Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 Lov om ændring af ligningsloven

UDVALG:

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Overførselsindkomst m.v.

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 43) Skattereformen (Lov nr. 920 af 18. september 2012) 1)
Aftalen om skattereformen fra 2012 indebærer bl.a., at visse indkomstoverførsler fra 2016 reguleres med en
lavere sats end satsreguleringsprocenten. Lovændringen har effekt indtil 2023, hvorfor bloktilskuddet skal
reguleres med de marginale ændringer i 2021. Ændringen har betydning for sygedagpenge og fleksjob samt
afledt betydning på udgifter til boligstøtte. Der henvises til supplementsskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse og
integration for 2013 for en nærmere beskrivelse af sagen.
Tabel 62: Økonomiske konsekvenser af skattereformen
Mio. kr.

2018 2019 2020 2021

Sygedagpenge

-60,8

Fleksjob

-12,5
13,3

Boligstøtte
Lovbundne i alt
I alt

-60,0
0

0

0 -60,0

2. Kobling til lovgivning
Se ”beskrivelse af den tekniske ændring” ovenfor.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

Budgetår 2020

0

Budgetår 2021 –
Boligsikring
Sygedagpenge
Fleksjob

+67.830
-310.080
-63.750
0

Budgetår 2022
5. Placering i Opus:
4101000001
Profitcenter
4101000004
4500100000

xg-177-30
xg-181-55
xg-21-15

PSP/omk.sted

248

Artskonto

52552000

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

249

Gitte Eilstrup
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Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen

UDVALG:

Arbejdsmarked- og erhvervsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Overførselsindkomst

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 50) Forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats (afskaffelse af refusion
af driftsudgifter ved aktivering under rådighedsbeløb)
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre (den 12. november 2017) indgået en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. En væsentlig del af finansieringen af pakken stammer fra en
finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen, herunder en afskaffelse af de to driftslofter og den statslige
refusion for de driftsudgifter til aktivering, der tidligere var underlagt driftslofterne. Derudover vil de ikke
refusionsberettigede aktiverings- og mentorudgifter, som i dag ikke er omfattet af budgetgarantien fremadrettet være omfattet af budgetgarantien.
Sagen er beskrevet i Supplementsskrivelse 5-6 vedr. beskæftigelse.
Tabel 69: Økonomiske konsekvenser af forenkling af den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats
Mio. kr.

2018

Sygedagpenge

2019

2020

2021

-1,9

-3,8

-3,8

-226,2 -224,8 -223,5

Aktivering og mentor uden refusion
Lovbundne i alt

- -228,2 -228,6 -227,2

Service i alt

-

I alt

0 -209,7 -206,2 -205,0

18,4

22,4

22,2

2. Kobling til lovgivning
Se ”beskrivelse af den tekniske ændring” ovenfor.
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
-9.690
Sygedagpenge
-1.153.620
Aktivering
Budgetår 2020
-19.380
Sygedagpenge
-1.146.480
Aktivering
Budgetår 2021 –
-19.380
Sygedagpenge
-1.139.850
Aktivering
0

Budgetår 2022
250

5. Placering i Opus:
4101000004
Profitcenter
4102800000

xg-181-55
xg-662-123

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

251

Artskonto

Gitte Eilstrup

52552000
40402000
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Ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

LC 2019 Forslag til lov om forberedende grunduddannelse

UDVALG:

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Ungdomsuddannelse m.v.

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af den tekniske ændring
Ad 53) FGU. Lovgivning vedrørende ny forberedende grunduddannelse, herunder ophævelse af Lov om
produktionsskoler, Lov om kombineret ungdomsuddannelse og Lov om erhvervsgrunduddannelse og ændring af en række love på Undervisningsministeriets område (Ny forberedende grunduddannelse)
Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig
opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal
erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU). Læs mere om beregningsforudsætningerne for den økonomiske kompensation i Budgetvejledning 2019, skrivelse 6-5 supplementsskrivelse vedr. uddannelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø.
Tabel 72: Økonomiske konsekvenser af ny forberedende grunduddannelse (FGU)
Mio. kr. 2018 2019 2020
I alt
FGU

2021

0 -54 532,6 1030,1
Sorø hele kr.

2019
Kommunalt bidrag til drift af FGU
Kommunalt bidrag til forsørgelse
Fast kontaktperson
105.570
Praktikpladsopsøgende indsats
7.650
Afsøgningsforløb (drift)
Afsøgningsforløb (forsørgelse)
Bortfald af eksisterende udgifter
-388.620
- heraf bidrag til produktionsskoler
- heraf grundtilskud til prod.skoler
-106.080
- heraf rekvireret aktivitet
-165.750
- heraf uddannelseshjælp
-116.790
I alt
-275.400
2. Kobling til lovgivning
Se ”beskrivelse af den tekniske ændring” ovenfor.

2020
3.004.920
1.017.450
211.140
43.350
13.770
4.590
-1.578.960
-688.500
-212.160
-397.800
-280.500
2.716.260

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

252

2021
5.189.760
2.249.100
211.140
48.960
73.440
24.990
-2.543.880
-1.653.420
-212.160
-397.800
-280.500
5.253.510

2022
5.138.250
2.139.960
211.140
48.960
83.640
28.560
-2.543.880
-1.653.420
-212.160
-397.800
-280.500
5.106.630

2023
5.149.470
2.139.960
211.140
48.960
83.640
28.560
-2.543.880
-1.653.420
-212.160
-397.800
-280.500
5.117.850

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

-275.400

Budgetår 2020

+2.716.260

Budgetår 2021

+5.253.510

Budgetår 2022

+5.106.630

5. Placering i Opus:
Profitcenter
3016000000

xg-152-3

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

253

Artskonto

Gitte Eilstrup

40652010

254

Modernisering- og Effektiviseringsprogrammet
(herefter MEP)
I forbindelse med KL og regeringens Økonomiaftale for 2017 har parterne lavet aftale om effektiviseringer
bredt ud i organisationen med MEP. Sorø Kommunens andel af MEP er 2,5 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i
2019 og 7,5 mio. kr. i 2020 og frem.
Økonomiudvalget traf i januar 2017 beslutning omkring trin 1 af udmøntning af programmet med udmøntning af 0,9 mio. kr. indenfor arbejdsmarkedsområdet med baggrund i faldet i antallet af ledige og borgere
på overførselsindkomst, samt udmøntning af 0,7 mio. kr. på de enkelte centre på Økonomiudvalgets område med fokus på effektivisering. Yderligere 0,9 mio. kr. er i trin 2 udmøntet via mere effektivt indkøb i
hele organisationen.
Som følge af ovenstående beslutning, udestår udmøntning af 2,5 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020 og
frem.
Der forelægges hermed forslag til hvorledes effektiviseringen i 2019 kan effektueres med baggrund i de
emner, der er beskrevet i økonomiaftalen 2018 og økonomiaftalen 2019.
I økonomiaftalerne er der nævnt flere områder, der kan være medvirkende til at Sorø Kommune kan effektuere effektiviseringerne i MEP. Men da flere af de aftalte initiativer imellem Regeringen og KL lader
vente på sig, har det endnu ikke været muligt i kommunerne at se den samlede effekt af initiativerne.
Dog vurderes det, at der kan findes effektiviseringer indenfor følgende områder: Indkøb og udbud, vederlagsfri fysioterapi og ride fysioterapi, investeringer i teknologi samt øget samarbejde på tværs af udvalg.
Og det er med udgangspunkt i disse initiativer, den ønskede effektiviseringer i 2019 forventes at findes.
Desuden vil organisationen arbejde videre med initiativer fra KL´s inspirationsmateriale herunder:
- Optimering af ejendomsdrift, bl.a. arealoptimering og datastyring.
- Løn- og bogholderi, bl.a. optimering af administrative opgaver
- Effektiv drift af botilbud og optimering af driften
- Indkøb, bl.a. bedre indkøbsaftaler, fælleskommunalt indkøbssystem
- RPA - robotteknologi, bl.a. digitalisering af udvalgte manuelle processer.
I det følgende redegøres for de budgetomplaceringer, der foretages fra organisationen til den budgetlagte
budgetreduktion på Økonomiudvalget.

255
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Oversigt over tekniske ændringer medtaget i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet
Nr.

2019

2020

2021

Allerede budgetlagt krav i forhold til MEP i budget 2019

2.500.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000 2017.

1

Gevinstrealisering igennem udbud

-2.176.000

-2.302.000

-2.609.000

2

Indsats knyttet til området for kommunal medfinansiering

-500.000

-500.000

-500.000

-2.609.000 er endnu ikke foretaget.
-500.000

3

Ændret ukrudtsbekæmpelse – HeatWeed

0

-123.000

-185.000

-185.000

4

Internt samarbejde

-30.000

-200.000

-280.000

-280.000

5

Digitale assistenter (softwarerobotter), Smart City og teknologisk infrastruktur

6

Overførsel af MEP effektivisering fra 2019 til 2020

2022

Bemærkning

Beløbet er budgetlagt med budget
Budgetomplacering mellem udvalg

Endelig gevinstberegning afventer
yderligere kortlægning og implementering - forelægger til budget
2020 - 2023.

Allerede budgetlagt krav til MEP i budget 2020 - 2023

257

206.000

-206.000

0

1.669.000

1.426.000

Beløbet udestår til gevinstrealise-

1.426.000 ring i budget 2020 - 2023

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Gevinsthåndtering ved gennemførelse af udbud

UDVALG:

Alle udvalg

Evt. FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Alle politikområder

FREMSAT AF:

Flere
Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af forslaget
Hvert år fremlægges det kommende års udbudsplan, inklusiv indikative besparelser, til politisk prioritering. På
nuværende tidspunkt tilgår gevinsterne fagområderne, men det kan vælges i stedet at lade gevinsterne tilfalde
kassen.
Nedenstående er et eksempel på de steder, der i udbudsplanen for 2017 og 2018 er beregnet indikative besparelser. Besparelserne er beregnet ud fra historiske tal og forventninger til markedet fra henholdsvis administrationen, SKI eller den FUS-kommune, der er tovholder på udbuddet. De indikative besparelser er med forbehold
for fremtidige ændringer i behov, priserne når kontrakten foreligger, implementeringstidspunktet og eventuelle opstartsomkostninger. Så gevinsterne vil både kunne blive større eller mindre.
Det kvalificeringsarbejde, der har kunnet foretages er foretaget af Indkøbs- og Analysekonsulent. Resten tages
der højde for ved, at besparelsen først medregnes ved forventet kontraktstart, og at der fratrækkes 20 % af
den forventede besparelse, som bliver på området.

258

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

-2.176.000

-2.176.000

Budgetår 2020

-2.302.000

-2.302.000

Budgetår 2021

-2.609.000

-2.609.000

Budgetår 2022

-2.609.000

-2.609.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter
Flere

Flere

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

259

Artskonto

Louise Feldborg

Flere

BUDGET 2019 – TEKNISK ÆNDRING
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Indsats knyttet til området for kommunal medfinansiering

UDVALG:

Social og Sundhed

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Forebyggende Sundhedsindsats

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af budgetønsket
Overtagelse af opgaver knyttet til specialiseret genoptræning og reduktion af den vederlagsfrie fysioterapi.
Henholdsvis KOL - og hjerterehabilitering forventes at blive flyttet til alle kommuner i Region Sjælland ultimo
’18 eller primo ’19. Dette vil forventeligt betyde en reduktion af regionale ydelser og deraf en mindreudgift til
medfinansieringsområdet. Hertil ønskes en målrettet indsats igangsat for at nedbringe den vederlagsfri fysioterapi og ride-fysioterapi. Praksisområdet i og tæt på Sorø Kommune, der leverer ydelser på lægehenvisning, gør
dette i et omfang, at Sorø Kommunes udgifter til området er langt over landsgennemsnittet. I den nuværende
visitationsmodel kan kommunerne ikke gøre sin indflydelse gældende, men regeringen og KL arbejder på en
model, hvor kommunerne reelt kan styre dette område.
I Sorø Kommune vil der blive iværksat en dialog med både Det regionale takstnævn som de praktiserende læger. Kommunen vil på dette område, hvor der er frit valg for borgeren, se om der kan flyttes borgere væk fra
det vederlagsfrie område og ind i den kommunale kontekst. Borgeren vil i kommunalt regi opleve en helhedsorienteret tilgang til deres kroniske sygdom. Typisk vil den vederlagsfrie ydelse i praksis alene indeholde et
fysisk/behandlende perspektiv.
2. Kobling til lovgivning
Ingen

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
0

-500.000

-500.000

Budgetår 2020

0

-500.000

-500.000

Budgetår 2021

0

-500.000

-500.000

Budgetår 2022

0

-500.000

-500.000

Budgetår 2019

5. Placering i Opus:
Profitcenter
4303000000

XG-229-1

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Sundhedscentret

Sagsbehandler:

260

Artskonto

Morten Helmer

48702000
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Ændret ukrudtsbekæmpelse – HeatWeed

UDVALG:

Teknik og miljøudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

320 - Vej og Park

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af forslaget
Der er forslag om, at den estimerede besparelse på sigt, ved at Vej og Park er overgået til at bekæmpe ukrudt
på kommunale arealer med HeatWeed, skal tilfalde kommunekassen.
Der forventes en årlig besparelse fra 2020 ved anvendelse af HeatWeed til ukrudtsbekæmpelse. Dette baserer
sig på erfaringer fra andre Egedal og Greve kommune.
Den estimeret besparelse var ellers tiltænkt at hæve serviceniveauet på andre områder indenfor Vej og Park,
men foreslås i lyset af kommunens økonomiske situation i stedet lagt i kommunekassen.
Konsekvensen er, at der ikke sker en forbedring af serviceniveauet på andre områder indenfor Vej og Park.
Medarbejderressourcen til ukrudtsbekæmpelse mindskes, hvilket kan medføre nedskæring i personalemæssige
ressourcer.
2. Kobling til lovgivning
Ingen

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
Ingen

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

0

0

Budgetår 2020

0

-123.000

-123.000

Budgetår 2021

0

-185.000

-185.000

Budgetår 2022

0

-185.000

-185.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter
2116100000

2116100000

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Teknik, Miljø og Drift

Sagsbehandler:

261

Artskonto

10102000

Jesper Folke Andersen
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Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Internt samarbejde / synergioptimering

UDVALG:

Social og Sundhedsudvalget / Arbejdsmarked og Borgerservice Center (ABC)

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Sundhedscenter / Jobcenter

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af budgetønsket
Sorø Sundhedscenter og Sorø Jobcenter har tidligere succesfuldt udviklet et tæt samarbejde vedrørende en
række fagområder, hvor Sundhedscentret løser sundhedsfaglige opgaver for borgere tilknyttet Jobcentret.
Dette samarbejde ønsker begge centre at udvikle. Således er der udviklet en samarbejdsaftale, hvor borgere
tilknyttet Jobcentrets områder, fremadrettet modtager sammensatte sundhedsfaglige ydelser i Sundhedscentret. Der er særligt tale om borgere, der kan profitere af en tværfaglig indsats vedr. fysisk genoptræning og
rehabilitering.
Det bemærkes, at der er tale om sparede midler på arbejdsmarkedsområdets konti.
Servicemæssige konsekvenser:
Borgerne oplever sammenhængende forløb i deres samarbejde med Sorø Kommune. Borgerne oplever øget
kommunalt samarbejde i forbindelse med den enkeltes borgerforløb således at fx feedforward/feedback i det
konkrete borgerforløb finder smidigt sted. Jobcentret oplever et tættere samarbejde ift. til det enkelte borgerforløb. Kvaliteten af den leverede sundhedsfaglige ydelse er mindst lige så god, som den der kan tilkøbes
hos eksterne leverandører (omkostningseffektivitet).
Personalemæssige konsekvenser:
Sundhedscentrets indsats finansieres via de midler som Jobcentret betaler for de enkelte ydelser i Sundhedscentret jf. samarbejdsaftale. Sundhedscentret ansætter relevant fagpersonale og har som tidl. skrevet udarbejdet en indsatsmodel, der både er bedre og billigere end eksterne aktørers.
2. Kobling til lovgivning
Ingen
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
-30.000
Budgetår 2019
0

-30.000

Budgetår 2020

0

-200.000

-200.000

Budgetår 2021

0

-280.000

-280.000

Budgetår 2022

0

-280.000

-280.000

5. Placering i Opus:
Profitcenter
4102800000

XG-662-8

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Social og Sundhed/ABC

Sagsbehandler:
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Artskonto

40402000

Brian Brabrand L. / Morten Helmer
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Digitale assistenter (softwarerobotter), Smart City og teknologisk infrastruktur

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Administration

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af forslaget
Digitale assistenter
Vi anvender begrebet ”digitale assistenter” om
- RDA (Robotic Desktop Automation), som er en robot, der arbejder sammen med medarbejderen i dele
af processen, og
- RPA (Robotic Process Automation), som udfører arbejdet automatisk uden direkte interaktion med en
medarbejder.
Eksempler fra andre kommuner:
Der arbejdes lige nu med at undersøge og også konkret med at udvikle og implementere RDA og RPA i et stort
antal af landets kommuner.
Samtidig har Devoteam på vegne af Finansministeriet, KL, Digitaliseringsstyrelsen og Esbjerg, Haderslev, Aalborg, Albertslund og Hillerød Kommune estimeret potentiale ved automatisering af et antal udvalgte processer.
Eksempelvis har man screenet 17 udvalgte processer på økonomi, løn og personaleadministration, hvoraf 12 har
et interessant tidsbesparende potentiale.
I juni måned 2018, vil der blive offentliggjort en rapport som beskriver dette arbejde.
Tidsplan:
I efteråret 2018 vil vi i Sorø Kommune gennemføre en afklaringsfase for at afdække:
- Formål med Digitale assistenter
- Governancemodel
- Valg af værktøj
- Business case.
Denne afklaringsfase skal beskrive, om det giver mening at gennemføre et projekt for anvendelse af Digitale
assistenter i Sorø Kommune.
Smart City og teknologisk infrastruktur
Smart City lyder meget spektakulært og som noget, der kun er interessant i store byer. Men vi er faktisk allerede i gang i Sorø – og med noget som giver rigtig god mening.
Eksempelvis arbejdes der i Social og Sundhed med sensorer, som sender data via GSM-nettet. Og i Teknik, Miljø
og Drift er der gang i et pilotprojekt sammen med Microsoft, Bluefragments m.fl. omhandlende sensorer i
brønde, skraldespande m.v.
Uanset hvad man bruger sensorer til, så skal de have et netværk, som data kan sendes via. Begge centre baserer anvendelsen af sensorer på GSM (SIM-kort), dvs., begge projekter er sårbare for sorte huller, hvor telekommunikationen ikke virker.
Det er rigtig godt, at disse projekter er igangsat, men der er behov for at koordinere, så vi ikke risikerer at
skabe løsninger, som ikke harmonerer og måske er direkte modstridende. Eksempelvis kunne vi i stedet for et
GSM-netværk etablere et smalbåndsnetværk, som alle centre kunne anvende. Et smalbåndsnetværk gør det
muligt at sende små datapakker over lange afstande med meget lavt strømforbrug. Dette vil give kommunen
helt nye muligheder for at anvende blandt andet sensorer i byens rum, i bygninger, på inventar og køretøjer,
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som selvstændigt kan sende data ind til kommunens fagsystemer og medarbejdere i Sorø Kommune.
Smart City er dog meget mere end sensorer og smalbånd. Hvis vi i stedet kalder det Smart Sorø og indbefatter
smarte tiltag internt i kommunen og ikke kun i bybilledet, kunne der nævnes mange forskellige tiltag, hvor et
fælles fundament vil være en klar fordel. Eksempelvis:
- Virtual Reality og Augmented Reality
o Ældreområdet – demens
o Biblioteket i samarbejde med skoler (undervisning, events m.v.)
o Turisme og fortællinger
- Sensorer vedr.
o Bybilledet – skraldespande, brønde, brosten (måle vejtemperatur) og intelligent lys på stier og
veje
o Kommunens lokaler – indeklima, lys, varme, bliver lokaler brugt
o Hos borgerne – overvåge de ældre om natten af hensyn til fald i hjemmet mv., smarte bleer til
børn og ældre
o Hos de ansatte og i biler for analyse af effektive kørselsruter m.v.
- Fysiske robotter – vaskerobotter, støvsugerobotter, græsslå-robot m.v.
- Droner – tjek af bjørneklo, bygninger, tagsten, tagrender m.v.
- App – indrapportering om tilgængelighed for handicappede
- Deleøkonomi, delebiler, delecykler m.v.
- Smalbånd Lora WAN
- Digitale assistenter (som nævnt under første overskrift).
Eksempler fra andre kommuner:
Der er en del kommuner, som allerede er i gang med Smart City tiltag. En af foregangskommunerne er Aarhus
Kommune, som har vurderet, at måling af realtidstemperatur i deres fjernvarmebrønde kan spare dem for 1
mio. kr. årligt plus reduceret energiforbrug. Aarhus Kommune har ca. 1.000 brønde. Dette er blot et af mange
tiltag i Aarhus.
Horsens Kommune er et andet eksempel på en kommune, som ser store muligheder for kommunen i at se på
den nye teknologi, herunder Smart City. Som et led i deres budgetaftale har de etableret smalbåndsnetværk i
kommunen, da de forventer, at denne infrastruktur kan give mange fordele senere.
Et tredje eksempel er Vallensbæk Kommune, som for flere år siden har formuleret visionen ”Det hele menneske i fremtidens boligby”. Et element i fremtidens Vallensbæk er at gøre byen til en bæredygtig Smart City,
hvor innovation og teknologi åbner helt nye muligheder og perspektiver. En Smart City, der bruger teknologi og
data til at blive et bedre sted at bo. Læs evt. mere
på https://www.vallensbaek.dk/sites/default/files/om_kommunen/smartcity_vallensbaek_-_2015-09-18.pdf
Tidsplan:
Der vil ultimo 2018 blive gennemført en afklaringsfase – startende med en foranalyse af potentialet af smalbånd – herunder business case.
I efterår 2018 vil app til indrapportering af handicaptilgængelighed blive tænkt sammen med TMD’s projekt
med Facility Management og Giv et praj.
I foråret 2019 forventes gennemført en foranalyse af Virtual Reality og Augmented Reality.
2. Kobling til lovgivning
Ingen
3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker
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4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019
Budgetår 2020
Budgetår 2021
Budgetår 2022
5. Placering i Opus:
Profitcenter
Flere

Flere

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Udvikling og IT

Sagsbehandler:
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Artskonto

Merete Ravn

Flere
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DRIFT

Forslag til ændringer til budgetrammen
OVERSKRIFT:

Overførsel af MEP effektivisering fra 2019 til 2020

UDVALG:

Økonomiudvalget

FUNKTION:

POLITIKOMRÅDE:

Administration

FREMSAT AF:

Politisk

Administrativ

X

1. Beskrivelse af budgetønsket
Ved udmøntning af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet flyttes hentet mer-effektivisering i 2019 til
dækning af endnu ikke indhentede effektiviseringer i 2020.

2. Kobling til lovgivning

3. Kobling til Vision- og Planstrategi eller andre politikker

4. Økonomiske konsekvenser (Alle beløb angives ekskl. moms og i 2018-prisniveau) i hele kr.
Nuværende
Forslag til korrigeret
Merudgift (+)
Budgettal
Budget
Mindreudgift (-)
Budgetår 2019

0

-206.000

-206.000

Budgetår 2020

0

+206.000

+206.000

Budgetår 2021

0

0

0

Budgetår 2022

0

0

0

5. Placering i Opus:
Profitcenter
2300100013

XG-780-33

PSP/omk.sted

6. Udarbejdet af:
Center: Økonomi og Personale

Sagsbehandler:

266

Artskonto

Sheila Lundberg

40652040

Hovedoversigt budget 2019 - 2022
I 1.000 kr.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Heraf refusion
1. Forsyningsvirksomheder m.v.
2. Transport og infrastruktur
3. Undervisning og kultur
Heraf refusion
4. Sundhedsområdet
5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Heraf refusion
6. Fællesudgifter og administration
Heraf refusion
Driftsvirksomhed i alt
Heraf refusion
B. ANLÆGSVIRKSOMHED
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
1. Forsyningsvirksomheder mv.
2. Transport og infrastruktur
3. Undervisning og kultur
4. Sundhedsområdet
5. Sociale opgaver og beskæftigelse
6. Fællesudgifter og administration
Anlægsvirksomhed i alt
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06
C. RENTER
D. BALANCEFORSKYDNINGER
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)
Balanceforskydninger i alt
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)
SUM (A + B + C + D + E)
F. FINANSIERING
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)
Refusion af købsmoms (7.65.87)
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)
Finansiering i alt
BALANCE

Udgifter

Budget 2019
Indtægter
inkl. refusion

Budget 2020
Indtægter
Udgifter
inkl. refusion

Budget 2021
Indtægter
Udgifter
inkl. refusion

Budget 2022
Indtægter
Udgifter
inkl. refusion

34.307

-23.522

34.717

-23.982

34.971

-24.414

34.971

-24.398

29.431
41.878
431.615

-29.476
-79
-70.042
-560
-330
-368.701
-133.669
-10.765

29.431
41.408
430.328

-29.476
-79
-70.042
-560
-330
-369.573
-132.913
-10.755

29.431
41.295
430.131

-29.476
-79
-69.331
-560
-330
-361.132
-132.164
-10.715

29.431
41.200
431.159

-29.476
-79
-69.331
-560
-330
-361.132
-132.164
-10.715

166.552
1.395.767
223.077

166.615
1.397.167
213.886

166.850
1.390.588
209.486

166.818
1.391.214
209.132

2.322.626

-502.916
-134.229

2.313.553

-504.237
-133.473

2.302.751

-495.478
-132.724

2.303.925

35.774

-12.194

14.324

-12.194

13.889

-12.194

1.024

24.624

1.469
61.867
0
13.388
0
0
0
43.306
2.441.188
0
29.514
500
544
30.558
2.471.746

36.053

-12.194
0
-2.077
0
0
0
-517.187
0
-2.500
-478.063
-1.429.694
-1.910.257
-2.427.444
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883
51.261
52.860
12.448
0
0
0
44.136
2.474.257
0
29.719
500
545
30.764
2.505.021

29.198

-12.194
-10.876
-1.900
0
0
0
-529.207
0
-2.500
-485.987
-1.451.196
-1.939.683
-2.468.891

1.021
44.109
102.003
11.459
0
0
0
44.911
2.505.233
0
30.466
500
546
31.512
2.536.745

-495.462
-132.724

13.361

-12.194
-20.178
-1.760
0
0
0
-529.609
0
-2.500
-486.472
-1.497.886
-1.986.858
-2.516.468

883
15.269
152.607
10.531
0
0
0
45.438
2.527.769
0
35.749
500
547
36.796
2.564.565

-28.965
-1.760
0
0
0
-526.186
0
0
-484.869
-1.545.184
-2.030.053
-2.556.239

Investeringsoversigt budget 2019 - 2022 - Anlæg
I 1.000 kr.

Budget 2019

Bevillingsprogram

Udgifter

Budget 2020

Indtægter

Udgifter

Budget 2021

Indtægter

Udgifter

Budget 2022

Indtægter

Udgifter

Indtægter

XA-0000000056

Div. trafiksikkerhedsmæssige tiltag

417

417

417

417

XA-0000000147

IT anlægspulje

351

351

351

351

XA-0000000251

Funktionskontrakt NCC regningsarbejder

309

309

309

309

XA-0000000252

Registrering af afvandingsledninger

107

XA-0000000305

Byggemodning Klokkergården

800

0

0

0

XA-0000000318

Anlægsprojekter NCC kontrakt

12.097

12.097

12.097

11.835

XA-0000000320

Byggemodning - Tangagervej

10.000

XA-0000000335

Risikostyringspulje TMD 2016-2019

1.024

1.024

1.024

XA-0000000345

Støjvold syd for motorvejen, Katrinelyst

XA-0000000350

Omfartsvej + Cykelstiforbindelse Dianalund

XA-0000000353

Udviklingspulje til lokalområderne 2019

XA-0000000354

Udviklingspulje til lokalområderne 2020-2022

XA-0000000362

Væksthuset, Holbergcenteret

XA-0000000370

Verserende fredningssager

XA-0000000384

Renovering af broer og bygværker 2018-2021

709

XA-0000000385

Holbergcentret tagrenovering

450

XA-0000000391

Bygningsvedligeholdelse 2018-2021

XA-0000000392

Giv et praj

XA-0000000394

Byggemodning Rørstensgården

XA-0000000395

Rørstensgården salgssag

XA-0000000398

Natur- og Vandløbsopgaver

XA-0000000402

Pulje til energibesparende foranstaltninger

XA-0000000417

D/A IT Costmodel

XA-0000000419

Holbergcentret facade- og vinduesrenovering

XA-0000000420

Forbedring af gadebelysning

Anlæg i alt

1.024

850
10.185

20.871

14.867

533

533

533
533

1.500
700

1.000

709

709

1.000

1.000

100

100

100

18.300

9.000

9.000

0

-12.194

0

-12.194

0

-12.194

100
2.500

2.500

2.500

586

0

138
265

800

800

61.867

-12.194
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51.261

800
-12.194

44.109

800
-12.194

15.269

Budgetoversigt budget 2019 - 2022 – Drift og refusion
Inkl. regnskab 2017 og korrigeret budget 2018 pr. 20. august 2018
Regnskab 2017 Korrigeret budget 2018 Budgetår 2019 Budgetår 2020 Budgetår 2021 Budgetår 2022
(2017-pris)

hovedkonto
Drift

00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Drift

01

Forsyningsvirksomheder m.v.

Drift

02

Transport og infrastruktur

Drift

03

Drift

(2018-pris)

(2019-pris)

17.828.821

10.045.345

10.784.725

10.735.780

10.557.050

10.573.138

639.433

-213.600

-45.598

-45.599

-45.599

-45.599

37.918.114

45.826.138

41.799.309

41.329.540

41.215.932

41.120.687

Undervisning og kultur

345.584.284

357.112.487

362.132.714

360.846.169

361.360.523

362.388.057

04

Sundhedsområdet

146.622.897

167.057.027

166.221.539

166.284.781

166.519.421

166.487.569

Drift

05

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

1.115.216.858

1.124.113.722

1.160.735.052

1.160.507.392

1.161.620.193

1.162.246.226

Drift

06

Fællesudgifter og administration m.v

204.520.567

217.703.733

212.311.776

203.131.112

198.770.276

198.417.039

Drift

Drift i alt

1.868.330.975

1.921.644.852

1.953.939.517

1.942.789.175

1.939.997.796

1.941.187.117

Statsrefusion

00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

-310.637

Statsrefusion

03

Undervisning og kultur

-550.738

-560.000

-560.000

-560.000

-560.000

-560.000

Statsrefusion

05

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

-163.185.698

-134.429.600

-133.669.200

-132.912.900

-132.164.100

-132.164.100

Statsrefusion

Statsrefusion i alt

-164.047.073

-134.989.600

-134.229.200

-133.472.900

-132.724.100

-132.724.100

1.704.283.902

1.786.655.252

1.819.710.317

1.809.316.275

1.807.273.696

1.808.463.017

Drift og Statsrefusion i alt
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Budgetoversigt budget 2019 – 2022 – Drift og refusion - udvalgsopdelt
Inkl. regnskab 2017 og korrigeret budget 2018 pr. 20. august 2018
I 1.000 kr.
Udvalg

Dranst

Funktion hovedkonto

Udvalg i alt

1 Drift

00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Udvalg i alt

1 Drift

01

Forsyningsvirksomheder m.v.

Udvalg i alt

1 Drift

02

Transport og infrastruktur

Udvalg i alt

1 Drift

03

Udvalg i alt

1 Drift

Udvalg i alt
Udvalg i alt

Korrigeret budget
2018

(2017-pris)

(2018-pris)

17.828.821

10.045.345

Budgetår 2019 Budgetår 2020 Budgetår 2021 Budgetår 2022
(2019-pris)
10.784.725

(2019-pris)
10.735.780

(2019-pris)
10.557.050

(2019-pris)
10.573.138

639.433

-213.600

-45.598

-45.599

-45.599

-45.599

37.918.114

45.826.138

41.799.309

41.329.540

41.215.932

41.120.687

Undervisning og kultur

345.584.284

357.112.487

362.132.714

360.846.169

361.360.523

362.388.057

04

Sundhedsområdet

146.622.897

167.057.027

166.221.539

166.284.781

166.519.421

166.487.569

1 Drift

05

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

1.115.216.858

1.124.113.722

1.160.735.052

1.160.507.392

1.161.620.193

1.162.246.226

1 Drift

06

Fællesudgifter og administration m.v

204.520.567

217.703.733

212.311.776

203.131.112

198.770.276

198.417.039

Udvalg i alt

2 Statsrefusion 00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Udvalg i alt

2 Statsrefusion 03

Undervisning og kultur

Udvalg i alt

2 Statsrefusion 05

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

Udvalg i alt

Resultat i alt

-310.637
-550.738

-560.000

-560.000

-560.000

-560.000

-560.000

-163.185.698

-134.429.600

-133.669.200

-132.912.900

-132.164.100

-132.164.100

1.704.283.902

Økonomi

1 Drift

00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Økonomi

1 Drift

02

Transport og infrastruktur

Økonomi

1 Drift

04

Sundhedsområdet

Økonomi

1 Drift

05

Økonomi

1 Drift

Økonomi

Regnskab
2017

1.786.655.252 1.819.710.317 1.809.316.275 1.807.273.696 1.808.463.017

785.198

746.300

757.408
105.177

105.177

105.177

105.177

1.258.689

1.553.300

1.705.295

1.705.295

1.705.295

1.705.295

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

31.388.692

32.099.600

32.518.985

32.370.379

32.195.782

32.412.532

06

Fællesudgifter og administration m.v

196.688.741

208.724.033

203.237.820

194.049.011

189.688.175

189.334.938

2 Statsrefusion 05

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

-7.442.050

-9.951.400

-9.951.400

-9.951.400

-9.951.400

-9.951.400

222.679.270

233.171.833

228.373.285

219.035.870

214.500.437

214.363.950

6.367.959

6.546.900

6.652.991

6.652.991

6.652.991

6.652.991

6.367.959

6.546.900

6.652.991

6.652.991

6.652.991

6.652.991

9.875.109

1.079.645

1.983.430

1.639.989

1.467.255

1.483.343

639.433

-213.600

-45.598

-45.599

-45.599

-45.599

Økonomiudvalget i alt

Beredskab

1 Drift

00

Beredskab

Beredskabskommissionen i alt

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

757.408

757.408

757.408

Teknik og Miljø

1 Drift

00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Teknik og Miljø

1 Drift

01

Forsyningsvirksomheder m.v.

Teknik og Miljø

1 Drift

02

Transport og infrastruktur

37.107.391

44.969.138

40.823.244

40.350.427

40.236.819

40.141.574

Teknik og Miljø

1 Drift

03

Undervisning og kultur

32.628.121

32.775.000

33.418.818

33.418.818

33.418.818

33.418.818

Teknik og Miljø

1 Drift

04

Sundhedsområdet

913.277

975.900

998.415

998.415

998.415

998.415

Teknik og Miljø

1 Drift

05

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

52.232

13.359.700

13.742.527

12.138.925

11.876.493

11.876.493

Teknik og Miljø

1 Drift

06

Fællesudgifter og administration m.v

5.449.435

6.152.200

6.261.623

6.261.623

6.261.623

6.261.623
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I 1.000 kr.
Funktion hovedkonto

Regnskab
2017

Korrigeret budget
2018

(2017-pris)

(2018-pris)

Budgetår 2019 Budgetår 2020 Budgetår 2021 Budgetår 2022

Udvalg

Dranst

(2019-pris)

(2019-pris)

(2019-pris)

(2019-pris)

Teknik og Miljø

Teknik og Miljøudvalget i alt

Børn og Undervisning

1 Drift

03

Undervisning og kultur

Børn og Undervisning

1 Drift

04

Sundhedsområdet

4.865.061

4.984.943

4.758.796

4.767.027

4.775.259

4.775.259

Børn og Undervisning

1 Drift

05

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

193.784.712

189.647.518

199.862.096

199.158.143

201.050.968

203.038.162

Børn og Undervisning

2 Statsrefusion 05

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

-8.008.982

-8.589.200

-8.589.200

-8.589.200

-8.589.200

-8.589.200

Børn og Undervisning

Børn og Undervisningsudvalget i alt

461.392.986

466.409.272

479.381.653

475.621.236

475.687.945

478.849.553

Kultur og Fritid

1 Drift

03

Undervisning og kultur

22.207.763

23.309.276

23.107.502

23.004.752

23.004.752

23.004.752

Kultur og Fritid

2 Statsrefusion 03

Undervisning og kultur

Kultur og Fritid

Kultur og Fritidsudvalget i alt

Social- og sundhed

1 Drift

00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Social- og sundhed

1 Drift

02

Transport og infrastruktur

Social- og sundhed

1 Drift

03

Undervisning og kultur

Social- og sundhed

1 Drift

04

Social- og sundhed

1 Drift

05

Social- og sundhed

2 Statsrefusion 05

Social- og sundhed

Social- og sundhedsudvalget i alt

86.664.998

99.097.983

97.182.459

94.762.598

94.213.824

94.134.667

270.752.196

280.366.011

283.349.961

280.285.266

278.450.918

279.625.332

-550.738

-560.000

-560.000

-560.000

-560.000

-560.000

21.657.026

22.749.276

22.547.502

22.444.752

22.444.752

22.444.752

1.070.700

1.086.035

1.086.035

1.086.035

1.086.035

810.723

857.000

870.888

873.936

873.936

873.936

2.246.344

2.540.800

2.581.576

2.581.576

2.581.576

2.581.576

Sundhedsområdet

139.585.871

159.542.884

158.759.033

158.814.044

159.040.452

159.008.600

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

385.658.500

388.158.346

407.489.438

408.237.921

408.237.929

408.237.929

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

-6.041.890

-4.219.300

-4.219.300

-4.219.300

-4.219.300

-4.219.300

522.259.548

547.950.430

566.567.670

567.374.212

567.600.628

567.568.776

800.555

601.800

304.862

599.358

593.362

593.362

17.749.859

18.121.400

19.674.856

21.555.756

23.904.458

23.757.578

Arbejdsmarkeds og Erhverv

1 Drift

00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Arbejdsmarkeds og Erhverv

1 Drift

03

Undervisning og kultur

Arbejdsmarkeds og Erhverv

1 Drift

05

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

504.332.722

500.848.558

507.122.006

508.602.024

508.259.021

506.681.110

Arbejdsmarkeds og Erhverv

1 Drift

06

Fællesudgifter og administration m.v

2.382.391

2.827.500

2.812.333

2.820.478

2.820.478

2.820.478

Arbejdsmarkeds og Erhverv

2 Statsrefusion 00

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

-310.637

Arbejdsmarkeds og Erhverv

2 Statsrefusion 05

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

-141.692.776

-111.669.700

-110.909.300

-110.153.000

-109.404.200

-109.404.200

Arbejdsmarkeds og Erhverv

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget i alt

383.262.114

410.729.558

419.004.757

423.424.616

426.173.119

424.448.328
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Budgetoversigt budget 2019 – 2022 – Drift og refusion – udvalgs- og områdeopdelt
Inkl. regnskab 2017 og korrigeret budget 2018 pr. 20. august 2018

I 1.000 kr.

Beredskabskommissionen i alt

Teknik og Miljøudvalget i alt

Korrigeret
budget 2018

Budgetforslag
2019

Budgetoverslag
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

2017-priser

2018-priser

2019-priser

2019-priser

2019-priser

2019-priser

1.704.284

1.786.655

1.819.710

1.809.316

1.807.274

1.808.463

222.679

233.172

228.373

219.036

214.500

214.364

Direktion

9.998

11.250

11.178

11.178

11.178

11.178

Byråd og Kultur

9.533

10.885

11.009

10.567

10.267

10.267

Økonomi og Personale

26.039

25.946

21.318

18.904

18.363

18.363

Teknik, Miljø og Drift

25.406

22.300

25.442

24.955

24.153

24.209

Børn og Familier

21.590

19.074

19.826

19.306

19.303

19.303

Arbejdsmarked og Borgerservice

77.354

80.754

77.137

77.582

76.454

76.430

Social og Sundhed

16.677

16.088

16.480

16.495

16.495

16.495

Udvikling og IT

36.083

46.875

45.984

40.048

38.287

38.119

Sorø Kommune

6.368

6.547

6.653

6.653

6.653

6.653

Vestsjællands Beredskab

6.368

6.547

6.653

6.653

6.653

6.653

Sorø Kommune

86.665

99.098

97.182

94.763

94.214

94.135

Vej og Park

16.020

19.285

19.651

19.499

19.436

19.436

Bygninger - NORD

13.674

16.096

17.061

15.234

14.700

14.716

Bygninger - SYD

33.995

35.468

36.123

36.048

36.147

36.147

3.516

3.479

4.058

4.061

4.061

4.061

19.439

24.644

20.267

19.899

19.848

19.753

Udvikling og IT

21

125

22

22

22

22

Sorø Kommune

461.393

466.409

479.382

475.621

475.688

478.850

PPR

7.439

7.768

7.610

7.610

7.610

7.610

Sundhedsplejen

4.865

4.855

4.759

4.767

4.775

4.775

Fælles formål - pasningsomr. 0-5 årige

8.735

8.665

17.649

18.863

20.756

22.743

-3.487

-4.317

-4.389

-4.389

-4.389

-4.389

-15.954

-18.018

-18.349

-18.712

-18.712

-18.712

248

672

678

678

678

678

12.401

11.209

11.497

11.497

11.497

11.497

Sorø Kommune i alt
Økonomiudvalget i alt

Regnskab 2017

Sorø Kommune

Natur og Miljø
Plan, Byg og Trafik

Børn og Undervisningsudvalget i alt

Kommunal dagpleje
Daginstitutioner
Særlige dagtilbud og særlige klubber
Tilskud puljeordn og privat pasning
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I 1.000 kr.

Regnskab 2017

Korrigeret
budget 2018

Budgetforslag
2019

Budgetoverslag
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

2017-priser

2018-priser

2019-priser

2019-priser

2019-priser

2019-priser

Fællesudgifter Skoler og SFO

2.577

5.514

14.812

14.310

12.475

13.650

Befordring af elever i grundskolen

1.526

1.590

1.920

1.920

1.920

1.920

28.323

32.247

32.277

32.277

32.277

32.277

4.832

6.118

6.171

6.171

6.171

6.171

42.947

17.890

17.873

17.873

17.873

17.873

Syge- og hjemmeundervisning

170

335

341

341

341

341

UNG SORØ takstfinansieret

-25

-43

350

-26

-26

-26

Familierådgivningen

82.173

80.035

78.390

76.935

76.935

76.935

Dagtilbud Nord

47.791

49.827

50.530

50.530

50.530

50.530

Dagtilbud Syd

47.253

48.970

49.914

49.744

49.744

49.744

6.659

4.427

5.332

5.334

5.334

5.334

Frederiksberg skole

36.100

41.222

40.829

40.743

40.743

40.743

Holbergskolen

35.179

40.451

39.725

39.529

39.529

39.529

Pedersborg skole

32.658

36.355

34.611

34.309

34.309

34.309

Ruds Vedby skole

15.542

17.948

18.132

17.860

17.860

17.860

Sorø Borgerskole

29.755

33.727

32.670

32.025

32.025

32.025

Stenlille skole

29.347

34.624

31.790

31.171

31.171

31.171

4.341

4.211

4.262

4.262

4.262

4.262

Bidrag til statslige og private skoler
Efterskoler og ungdomskostskoler
Vidtgående specialundervisning

Ung Sorø

Røde Kors Børnehus
Udvikling og IT
Kultur og Fritidsudvalget i alt

130

Sorø Kommune

21.657

22.749

22.548

22.445

22.445

22.445

Sorø Bibliotek og Bykontor

8.789

9.185

9.030

9.030

9.030

9.030

Sorø Musiske Skole

3.722

3.729

3.840

3.840

3.840

3.840

Tilskud til kulturelle opgaver

4.937

5.331

5.202

5.099

5.099

5.099

Folkeoplysning

4.209

4.484

4.473

4.473

4.473

4.473

20

3

3

3

3

Udvikling og IT
Social- og sundhedsudvalget i alt

Sorø Kommune

522.260

547.950

566.568

567.374

567.601

567.569

Kommunal medfinansiering mv.

116.852

134.583

133.405

133.405

133.480

133.480

95

116

428

301

300

300

7.386

7.816

8.061

8.128

8.128

8.128

Udviklingspulje
Center for psykosociale indsatser
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I 1.000 kr.

Regnskab 2017

Korrigeret
budget 2018

Budgetforslag
2019

Budgetoverslag
2020

Budgetoverslag
2021

Budgetoverslag
2022

2017-priser

2018-priser

2019-priser

2019-priser

2019-priser

2019-priser

Lundebo

-1.190

-341

-111

4

4

4

6.278

6.735

6.210

6.216

6.216

6.216

160.567

166.267

174.976

175.378

175.378

175.378

16.211

17.841

18.136

18.194

18.346

18.314

9.794

10.402

10.384

10.383

10.383

10.383

166.796

167.792

177.870

178.076

178.076

178.076

326

447

453

453

453

453

Ældreservice

9.590

6.502

6.532

6.552

6.552

6.552

Elever

5.036

7.115

7.217

7.218

7.218

7.218

24.519

22.615

23.005

23.066

23.066

23.066

Handicapområdet
Social Service
Sorø Sundhedscenter
Sorø Kommunale Tandpleje
Ældreplejen
Diverse råd og foreninger

Selvejende institutioner
Udvikling og IT
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget i alt

61

Sorø Kommune
Erhverv og turisme
Sygefravær, førtidspension og kontanthjælp
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Integration
Ungdomsuddannelse
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383.262

410.730

419.005

423.425

426.173

424.448

2.382

2.828

2.812

2.820

2.820

2.820

337.050

352.813

360.153

359.435

363.199

360.481

20.301

20.462

30.952

29.908

27.595

28.734

5.778

16.506

5.413

9.705

8.655

8.655

17.750

18.121

19.675

21.556

23.904

23.758

Resultatopgørelse
Mio. kr. løbende priser
Driften er i 2019 - priser
A. Skattefinansieret område
Indtægter
Kommunal indkomstskat
Selskabsskat m.v.
Grundskyld
Anden skat på fast ejendom
Tilskud og udligning
Momsudligning
Særtilskud § 16
Indtægter i alt
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Økonomiudvalget
Beredskabskommissionen
Teknik og Miljøudvalget
Børn og Undervisningsudvalget
Kultur og Fritidsudvalget
Social- og sundhedsudvalget
Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

2019

2022

-1.329,0
-17,1
-103,7
-0,6
-456,6
0,5
0,0
-1.906,4

-1.370,3
-16,4
-109,8
-0,6
-456,3
0,5
0,0
-1.952,8

-1.411,7
-15,7
-116,3
-0,6
-449,4
0,5
0,0
-1.993,3

228,4
6,7
97,2
479,4
22,5
566,6
419,0

219,0
6,7
94,8
475,6
22,4
567,4
423,4

214,5
6,7
94,3
475,7
22,4
567,6
426,2

214,4
6,7
94,2
478,8
22,4
567,6
424,4

42,0
1.851,3

81,8
1.889,1

1.932,2

-55,07
10,5
-44,53

-63,70
9,7
-54,00

-61,11
8,8
-52,33

61,9
-12,2
49,7

51,3
-12,2
39,1

44,1
-12,2
31,9

15,3
0,0
15,3

3,5

-5,5

-22,1

-37,1

0,0
0,0
0,0
3,5

0,0
0,0
0,0
-5,5

0,0
0,0
0,0
-22,1

0,0
0,0
0,0
-37,1

2,5

2,5

2,5

-

43,3
-

44,1
-

44,9
-

45,4
-

40,8

41,6

42,4

45,4

44,3

36,1

20,3

8,3

44,3

36,1

20,3

8,3

1.819,8
1.280,35
-57,44
11,3
-46,13

Resultat af takstfinansieret område (B)
Resultat i alt (A+B)
C. Ændring af likvide aktiver:
Lånoptagelse m.v.
Afdrag på lån
Balanceforskydninger
Finansiering i alt (C)
Budgetbalancen (A+B+C) 1)
1)

2021

-1.307,9
-15,5
-98,8
-0,6
-454,9
0,5
0,0
-1.877,2

Pris- og lønstigning i drift i overslagsår
Driftsudgifter i alt
Heraf serviceudgifter
Driftsresultat
Renter og kursregulering
Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Anlæg netto i alt
Resultat af skattefinansieret område
(A)
B. Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed)
Forsyning
Anlæg

2020

123,6

(-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

Kassetræk i 2019-2022
Total 2019 - 2022

109,0
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Takstoversigt
TAKSTOVERSIGT 2019
Angivelse af enhed

BUDGET
2018

BUDGET
2019

Bemærkninger

Oplysninger
Adresseoplysninger og bopælsattester

75

Foreligger 4. kvt. 2018

Sundhedskort (sygesikringsbevis)

200

Foreligger 4. kvt. 2018

Legitimationskort til unge (+16 årige)

150

Foreligger 4. kvt. 2018

Abonnement
Byrådets dagsordner og beslutningsprotokol
(mailordning)
Budget med bemærkninger

215

215

215

215

Regnskab med bemærkninger

215

215

Kommuneplan

215

215

250

250

100

100

Gebyrer for erindringsskrivelser m.v.
Ejendomsskatterestancer, kontanthjælp ydet
mod tilbagebetaling, daginstitutionsrestancer, boligsikringsrestancer, diverse sociale
krav og andre krav med udlægsret
Regningskrav uden udlægsret
Gebyr for underretning om udlægsforretning

450

Øvrige
Knallertkørekort generhvervelse

130

Foreligger 4. kvt. 2018

Ægteskabsgebyr for udlændinge

850

Foreligger 4. kvt. 2018

52

Foreligger 4. kvt. 2018

3.365,91

Foreligger 4. kvt. 2018

Madservice, Fritvalg (justeres halvårligt, juli måned)
Madservice med udbringning (hovedmåltid)
Madservice i plejebolig
Fuld forplejning, Pris pr. måned.
Integreret institution – 11 måneder, juli måned er betalingsfri

0-2 år (25 %)

2.948

3-6 år (25 %)
Dagpleje – 11 måneder, juli måned er betalingsfri

1.684

Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22
Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22

2.685

Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22

1.684

Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22

6.276

Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22

66.456

Foreligger til
2. behandling af budget

Pr. plads (25 %)
Børnehaver – 11 måneder, juli måned er betalingsfri

Pr. plads (25 %)
Tilskud til pasning af egne børn - dagtilbudslovens § 86

Tilskud 0-2 år Pr. måned (12 måneder)
Private pasningsordninger - dagtilbudslovens § 80
Tilskud til privat pasning 0-2 år max. årligt
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TAKSTOVERSIGT 2019
Angivelse af enhed

BUDGET
2018

BUDGET
2019

Bemærkninger
2019-22

Tilskud til privatinstitutioner - dagtilbudslovens §19:

Driftstilskud: 0-2 år årligt Pr. barn

90.888

Driftstilskud: 3-5 år årligt Pr. barn

52.348

Bygningstilskud: 0-2 år: (selvejende inst.)
årligt Pr. barn

12.896

Bygningstilskud:3-5 år: (selvejende inst.)
årligt Pr. barn

9.236

Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22
Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22
Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22
Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22

Administrationstilskud: 0-2 år: 2,1 %, årligt
Pr. barn

2.554

Administrationstilskud: 3-5 år: 2,1 %, årligt
Pr. barn

1.466

Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22
Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22

5.293

Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22

Puljeordning
Tilskud Pr. barn Pr. måned (11 måneder)
Skolefritidsordninger – 11 måneder, juli måned er betalingsfri

SFO1 - Morgen

Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22
Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22
Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22
Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22
Foreligger til
2. behandling af budget
2019-22

295

SFO1 - Eftermiddag

1.180

SFO1 - Morgen og eftermiddag

1.475

SFO1 - Ferie modul (betales én gang årligt)

3.432

SFO2

859

Legestue 1

Pris pr. rate

650

650

Legestue 2

Pris pr. rate

433

433

Musikalsk værksted

Pris pr. rate

733

733

Instrumental holdundervisning

Pris pr. rate

833

833

Instrumental undervisning

Pris pr. rate

833

833

Kunstskole

Pris pr. rate

833

833

Teater
Kor/sammenspil (Gratis, hvis man samtidig
går til andet i Sorø Musiske Skole)
Bibliotekets bødetakster

Pris pr. rate

833

833

Gratis

Gratis

10

10

Pris pr. rate

1 dags overskridelse – børn

277

TAKSTOVERSIGT 2019
BUDGET
2018

BUDGET
2019

1 dags overskridelse – voksne

20

20

2 ugers overskridelse – børn

30

30

2 ugers overskridelse – voksne

55

55

Angivelse af enhed

4 ugers overskridelse – børn

50

50

4 ugers overskridelse – voksne

100

100

40 dages overskridelse - regning - børn

110

110

40 dages overskridelse - regning - voksne

220

220

Gratis

Gratis

432

441

432

441

432

441

Gratis

Gratis

219

223

112

114

407

415

9.728

9.923

203

207

4.861

4.958

Gratis

Gratis

102

104

15

15

488

498

488

498

Gratis

Gratis

417

425

Idrætshaller (funktion)
Skoler og foreninger hjemmehørende i Sorø
Kommune (ej kommercielle arrangementer)
Skoler og foreninger ej hjemmehørende i
Sorø Kommune (ej kommercielle arrangementer)
Kommunens institutioner (ej skoler) / fagcentre
Privat- og friskoler, opholdssteder og selvejende institutioner (ikke kommunale institutioner)
Gymnastiksale og multisale (funktion)
Skoler og foreninger hjemmehørende i Sorø
Kommune (ej kommercielle arrangementer)
Foreninger hjemmehørende uden for Sorø
Kommune
Ikke kommunale institutioner med idrætsundervisning
Idrætshaller (aktivitet)

Pr. time
Pr. time
Pr. time

Pr. time
Pr. time

Pr. time (minimum 5
Koncerter, Shows, m.v. (kommercielle aktivitimer og ej inklusive
teter)
ekstra ydelser)
Koncerter, Shows, m.v. (kommercielle aktivi- Pr. døgn inklusive
teter)
ekstra ydelser
Gymnastiksale og multisale (aktivitet)
Pr. time (minimum 5
Koncerter, Shows, m.v. (kommercielle aktivitimer og ej inklusive
teter)
ekstra ydelser)
Koncerter, Shows, m.v. (kommercielle aktivi- Pr. døgn inklusive
teter)
ekstra ydelser
Mødelokaler
Skoler, foreninger og institutioner/fagcentre
hjemmehørende i Sorø Kommune (ikke kommercielle arrangementer)
Pr. time (minimum 3
Andre brugere
timer)
Ekstra ydelser
Overnatning Pr. person ved booket aktivitet
For ekstra ydelser fx opstilling af borde,
ekstra rengøring, plantegning betales Pr.
time
Teknisk service ved aktiviteter på timebasis
Fodboldbaner
Græsbaner eller kunstgræsbaner for foreninger hjemmehørende i Sorø Kommune
Græsbaner (foreninger ej hjemmehørende i
Sorø Kommune)

Pr. dag
Pr. time
Pr. time

Pr. time
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Angivelse af enhed
Kunstgræsbaner (foreninger ej hjemmehørende i Sorø Kommune)
Omsorgstandpleje
Egenbetaling for omsorgstandpleje

Pr. time
Pr. år

BUDGET
2018

BUDGET
2019

519

529
Foreligger 4. kvartal 2018

520

Gebyr for byggesagsbehandling:
Sekundært byggeri, enfamiliehuse, sommerhuse, dobbelthuse (lodret skel).
Øvrigt byggeri som i følge BR18 § 1 til § 6
kræver byggetilladelse.
Pr. time
Satellit antenner med en diameter over 1,0
m
Lejlighedstilladelser til foreninger godkendt i
henhold til folkeoplysningsloven
Fritaget for gebyr
Solceller, solfanger, solpaneler og lignende.
Solcelle, solfanger, solpaneler og lignende på
terræn
Lovliggørelsessager, uagtet sagstype
Pr. time
Gebyrer for udstedelse af bevillinger i henhold til taxiloven

0
524

Gebyrfrit
534
Gebyrfrit

0

Gebyrfrit

0

0
942

Bemærkninger

Gebyrfrit
961

Behandling af ansøgning om bevilling

Foreligger ved årsskiftet

Bevilling

Foreligger ved årsskiftet

Førerkort

Foreligger ved årsskiftet

Påtegning af toldattest

Foreligger ved årsskiftet

Trafikbog: Gebyr 26 Kr. (+ Fremstillingspris)
Bevillingsnummerplade: Gebyr 40 Kr.
(+ Fremstillingspris)
Restaffald

Foreligger ved årsskiftet
Foreligger ved årsskiftet

Ugentligt 110 liter sæk

Kr./år

939

856

Ugentligt 140 liter

Kr./år

1.195

1.090

Ugentligt 240 liter

Kr./år

2.048

1.869

Ugentligt 400 liter

Kr./år

3.413

3.114

Ugentligt 660 liter

Kr./år

5.632

5.139

Ugentligt 700-800 liter
Ved tømning af en beholder flere gange
ugentligt pålægges gebyret for ugetømning
ganget med antallet af ugentlige tømninger.
Hver 2. uge 110 liter sæk

Kr./år

6.826

Kr./år

469

428

Hver 2. uge 140 liter

Kr./år

597

545

Hver 2. uge 240 liter

Kr./år

1.024

934

Hver 2. uge 400 liter

Kr./år

1.707

1.557

Hver 2. uge 660 liter

Kr./år

2.816

2.569

Hver 2. uge 700-800 liter
Ugentligt sommer / sæson vinter 110 liter
sæk
Ugentligt sommer / sæson vinter 140 liter

Kr./år

3.413

Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter

Kr./år

Udgår

Udgår

578

527

Kr./år

735

671

Kr./år

1.260

1.150

Ugentligt sommer / sæson vinter 400 liter

Kr./år

2.100

1.917

Ugentligt sommer / sæson vinter 660 liter

Kr./år

3.466

3.162

Ugentligt sommer / sæson vinter 700-800

Kr./år

4.201
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Angivelse af enhed
liter
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 110 liter
sæk
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 140 liter

Kr./år

BUDGET
2018

BUDGET
2019

343

313

Kr./år

436

398

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter

Kr./år

748

683

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 400 liter

Kr./år

1.247

1.138

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 660 liter
Hver 2. uge sommer / sæson vinter 700-800
liter
Ekstrasæk
Anv. til central opsaml. ugentligt 110 liter
sæk
Anv. til central opsaml. hver 2. uge 110 liter
sæk
Anv. til central opsaml. ugentligt / sæson
110 liter sæk
Anv. til central opsaml. hver 2. uge / sæson
110 liter sæk
Tømning af 10 m3 vipcontainer

Kr./år

2.058

1.878

Kr./år

Udgår

2.494

Kr./stk.
Kr./år
Kr./år

38

38

939

856

469

428

Kr./år

527

Kr./år

313

Kr./tømning

888

888

Kr./år

2.600

2.600

Ugentligt 140 liter

Kr./år

854

927

Ugentligt 240 liter

Kr./år

1.463

1.590

Ugentligt 400 liter

Kr./år

2.439

2.650

Ugentligt 660 liter
Ved tømning af en beholder flere gange
ugentligt pålægges gebyret for ugetømning
ganget med antallet af ugentlige tømninger.
Hver 2. uge 140 liter

Kr./år

4.024

4.372

Kr./år

427

464

Hver 2. uge 240 liter

Kr./år

732

795

Hver 2. uge 400 liter

Kr./år

1.219

1.325

Hver 2. uge 660 liter

Kr./år

2.012

2.186

Ugentligt sommer / sæson vinter 140 liter

Kr./år

525

571

Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter

Kr./år

900

978

Ugentligt sommer / sæson vinter 400 liter

Kr./år

1.501

1.631

Ugentligt sommer / sæson vinter 660 liter

Kr./år

2.476

2.690

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 140 liter

Kr./år

312

339

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter

Kr./år

535

581

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 400 liter

Kr./år

891

968

Hver 2. uge sommer / sæson vinter 660 liter

Kr./år

1.470

1.597

Ekstrasæk

Kr./stk.

3

Leje af 10 m vipcontainer

Bemærkninger

Ny i 2019
Ny i 2019

Madaffald

Udgår

38

Restaffald / Madaffald
Ugentligt 240 liter rumdelt
Ved tømning af en beholder flere gange
ugentligt pålægges gebyret for ugetømning
ganget med antallet af ugentlige tømninger.
Hver 2. uge 240 liter rumdelt
Ugentligt sommer / sæson vinter 240 liter
rumdelt

Kr./år

1.814

1.757

Kr./år

907

879

1.116

1.081

Kr./år
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Hver 2. uge sommer / sæson vinter 240 liter
rumdelt
Papir Affald

Kr./år

BUDGET
2018

BUDGET
2019

663

642

Bemærkninger

Ugentligt 140 liter

Kr./år

368

430

Ugentligt 240 liter

Kr./år

630

738

Ugentligt 400 liter

Kr./år

1.050

1.230

Ugentligt 660 liter

Kr./år

1.733

2.029

Ugentligt 700-800 liter
Ved tømning af en beholder flere gange
ugentligt pålægges gebyret for ugetømning
ganget med antallet af ugentlige tømninger.
Hver 2. uge 140 liter

Kr./år

2.101

Kr./år

184

215

Hver 2. uge 240 liter

Kr./år

315

369

Hver 2. uge 400 liter

Kr./år

525

615

Hver 2. uge 660 liter

Kr./år

867

1.015

Hver 2. uge 700-800 liter

Kr./år

1.050

Hver 4. uge 140 liter

Kr./år

92

108

Hver 4. uge 240 liter

Kr./år

158

184

Hver 4. uge 400 liter

Kr./år

263

307

Hver 4. uge 660 liter

Kr./år

433

507

Hver 4. uge 700-800 liter

Kr./år

525

Hver 8. uge 140 liter

Kr./år

42

50

Hver 8. uge 240 liter

Kr./år

73

85

Hver 8. uge 400 liter

Kr./år

121

142

Hver 8. uge 660 liter

Kr./år

200

234

Hver 8. uge 700-800 liter

Kr./år

242

Ugentligt 140 liter

Kr./år

1.090

1.117

Ugentligt 240 liter

Kr./år

1.869

1.915

Ugentligt 400 liter

Kr./år

3.114

3.192

Ugentligt 660 liter

Kr./år

5.138

5.267

Ugentligt 700-800 liter

Kr./år

6.228

Udgår

Ugentligt 900-1100 liter
Ved tømning af en beholder flere gange
ugentligt pålægges gebyret for ugetømning
ganget med antallet af ugentlige tømninger.
Hver 2. uge 140 liter

Kr./år

8.564

Udgår

Kr./år

545

559

Hver 2. uge 240 liter

Kr./år

934

958

Hver 2. uge 400 liter

Kr./år

1.557

1.596

Hver 2. uge 660 liter

Kr./år

2.569

2.633

Hver 2. uge 700-800 liter

Kr./år

3.114

Udgår

Hver 2. uge 900-1100 liter

Kr./år

4.282

Udgår

Hver 4. uge 140 liter

Kr./år

272

279

Hver 4. uge 240 liter

Kr./år

467

479

Hver 4. uge 400 liter

Kr./år

779

798

Hver 4. uge 660 liter

Kr./år

1.285

1.317

Udgår

Udgår

Udgår

Udgår

Pap Affald
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BUDGET
2018

BUDGET
2019

Bemærkninger

Hver 4. uge 700-800 liter

Kr./år

1.557

Udgår

Hver 4. uge 900-1100 liter

Kr./år

2.141

Udgår

Hver 8. uge 140 liter

Kr./år

126

129

Hver 8. uge 240 liter

Kr./år

216

221

Hver 8. uge 400 liter

Kr./år

359

368

Hver 8. uge 660 liter

Kr./år

593

608

Hver 8. uge 700-800 liter

Kr./år

719

Udgår

Hver 8. uge 900-1100 liter

Kr./år

988

Udgår

Ugentligt 140 liter

Kr./år

1.000

1.075

Ugentligt 240 liter

Kr./år

1.715

1.842

Ugentligt 400 liter

Kr./år

2.858

3.070

Ugentligt 660 liter

Kr./år

4.715

5.066

Ugentligt 700-800 liter
Ved tømning af en beholder flere gange
ugentligt pålægges gebyret for ugetømning
ganget med antallet af ugentlige tømninger.
Hver 2. uge 140 liter

Kr./år

5.715

Kr./år

500

537

Hver 2. uge 240 liter

Kr./år

857

921

Hver 2. uge 400 liter

Kr./år

1.429

1.535

Hver 2. uge 660 liter

Kr./år

2.358

2.533

Hver 2. uge 700-800 liter

Kr./år

2.858

Hver 4. uge 140 liter

Kr./år

250

269

Hver 4. uge 240 liter

Kr./år

429

461

Hver 4. uge 400 liter

Kr./år

714

768

Hver 4. uge 660 liter

Kr./år

1.179

1.267

Hver 4. uge 700-800 liter

Kr./år

1.429

Hver 8. uge 140 liter

Kr./år

115

124

Hver 8. uge 240 liter

Kr./år

198

213

Hver 8. uge 400 liter

Kr./år

330

354

Hver 8. uge 660 liter

Kr./år

544

585

Hver 8. uge 700-800 liter

Kr./år

659

Ugentligt 240 liter rumdelt
Ved tømning af en beholder flere gange
ugentligt pålægges gebyret for ugetømning
ganget med antallet af ugentlige tømninger.
Hver 2. uge 240 liter rumdelt

Kr./år

1.281

1.400

Kr./år

640

700

Hver 4. uge 240 liter rumdelt

Kr./år

320

350

Hver 8. uge 240 liter rumdelt

Kr./år

148

162

Ugentligt 600-660 liter

Kr./år

0

Udgår

Hver 2. uge 600-660 liter

Kr./år

0

Udgår

Hver 4. uge 600-660 liter

Kr./år

0

Udgår

Metal / Glas / Plast Affald

Udgår

Udgår

Udgår

Udgår

Papir / Pap / Metal / Glas / Plast Affald

Småt Brændbart Affald
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BUDGET
2018

BUDGET
2019

Bemærkninger

Afstandstillæg (Beholdere til affald)
Ugentligt 20-40 meter

Kr./beholder/år

325

1.430

Ugentligt 40-60 meter
Ved tømning af en beholder flere gange
ugentligt pålægges gebyret for ugetømning
ganget med antallet af ugentlige tømninger.
Hver 2. uge 20-40 meter

Kr./beholder/år

650

1.820

Kr./beholder/år

163

715

Hver 2. uge 40-60 meter

Kr./beholder/år

325

910

Hver 4. uge 20-40 meter

Kr./beholder/år

81

358

Hver 4. uge 40-60 meter

Kr./beholder/år

163

455

Hver 8. uge 20-40 meter

Kr./beholder/år

38

165

Hver 8. uge 40-60 meter

Kr./beholder/år

75

210

Kr./år

1.456

1.501

Kr./år

308

306

191,25

191,25

0

0

Grundgebyr for affald
Grundgebyr
Administrationsgebyr for affald
Administrationsgebyr
Genbrugspladser
Adgang på genbrugsplads

Kr./besøg

Batterier og akkumulatorer
Opløsningsmidler (herunder kasserede rensevæsker fra renserier)
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.

Kr./kg

11,25

11,25

Kr./kg

8,75

8,75

Andet farligt affald fra biler

Kr./kg

8,75

8,75

Køle- og sprinklervæsker

Kr./kg

8,75

8,75

Oliefiltre

Kr./kg

8,75

8,75

Bremsevæsker

Kr./kg

8,75

8,75

Pesticider/gift

Kr./kg

18,75

18,75

Spildolie, hydraulikolie m.v.

Kr./kg

1,25

1,25

Spraydåser og trykbeholdere

Kr./kg

18,75

18,75

Syrer/baser
Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)
Medicinrester

Kr./kg

18,75

18,75

22,5

22,5

Kr./kg

18,75

18,75

Andet farligt affald, herunder ukendt affald

Kr./kg

37,5

43,75

Tømt emballage

Kr./kg

Kr./kg

Kr./kg

18,75

Byggeaffald med PCB og bly
Kr./kg
Explosiver (herunder Airbag og selestrammeKr./stk
re)
Tømningsordning for olie- og benzinudskillere
Første udskiller på én adresse

Kr.

Følgende udskillere på samme adresse

Kr.

Udskillere over 8 m3
Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt
rute
Tillæg for tømning uden for tidsrummet:
Mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-12
Tillæg for 300-600 liter sand/slam i udskiller

Kr.

18,75

18,75
125,00

906,25

906,25

637,50

637,50

2.718,75 2.718,75

Kr.

943,75

Kr.
Kr.

943,75

2.843,75 2.843,75
738,75
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Angivelse af enhed
Tillæg for mere end 600 liter sand/slam i
udskiller
Tillæg for forgæves tømning

Kr.

BUDGET
2018

BUDGET
2019

Bemærkninger

1.137,50 1.162,50

Kr.

506,25

506,25

Sandfang op til 1 m3

Kr.

755,00

755,00

Sandfang fra 1 m3 op til 2 m3

Kr.

1.123,75 1.123,75

Sandfang fra 2 m3 op til 3 m3

Kr.

1.483,75 1.483,75

Sandfang fra 3 m3 op til 4 m3

Kr.

1.856,25 1.856,25

Sandfang fra 4 m3 op til 5 m3

Kr.

2.210,00 2.210,00

Sandfang over 5 m3

Kr./time

2.125,00 2.125,00

Forgæves tømning

Kr.

Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg

Kr./ton

Tømningsordning for sandfang

506,25

506,25

1.218,75 1.243,75

Gebyr for skorstensfejerarbejde
Gebyr for skorstensfejerarbejde fastsættes
jf. KL´s udmelding om vejledende gebyrer
for skorstensfejerarbejde og kører over
ejendomsskatten

-

-

Hegnssyn
Gebyr for hegnssynsforretning

Tallet kommer fra Miljøog Fødevareministeriet i
juni for det foregående år

1855

Huslejenævn
Gebyr for huslejenævn

Takst foreligger
4. kvartal 2018
Takst foreligger
4. kvartal 2018
Takst foreligger
4. kvartal 2018

308

Gebyr for beboerklagenævn

144

Forhåndsgodkendelse af leje (Huslejenævnet)
Gebyr for tabt sag – pålægges udlejer i sager
i Huslejenævnet, hvor lejer får fuldt medhold
Miljøgebyr - afregnes Pr. time

514

Takst foreligger
4. kvartal 2018

2.139

Rottebekæmpelse
Promillegebyr af ejendomsværdien
Benyttelse af vejarealer
Arrangement. (med erhvervsmæssige formål)
(3 dage)
Udover 3 dage betales
Arrangement. (uden erhvervsmæssige formål)
Ved byggeri, bygningsvedligeholdelse, opsætning af containere og lign.
Til henstilling af materialer, pavilloner, skurvogne
Opsætning af tombola og lign.

Pr. opstilling
Pr. dag
Pr. opstilling
-

0,043

0,0691

1.175

1.199

1.175

1.199

0

0

0

0

0

0

Pr. opstilling

0

0

Sportsarrangement

Pr. opstilling

0

0

Gade- og vejfester
Mobile vogne, som fiskebiler, ostebiler og
lign.

Pr. opstilling

0

0

3.390

3.458

Pr. år
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Kundevognsskure
Råden i forbindelse med blivende genstande
og bygninger såsom affaldsskurer, baldakiner
og lign.
Kommerciel servicevejvisning - hvid/blå skilt
(incl udgifter til opsætning, nedtagning,
administration
og materialer (skilt + evt. galge)
Torvehandel:

Pr. år

Stadeplads, Sorø

Stk. pr. år.

Stadeplads, Sorø

Stk. pr. dag

Stadeplads, udenfor Sorø by grænse

Stk. pr. år.

Stadeplads, udenfor Sorø by grænse
Loppetorv/kræmmermarked på gadeareal
(med erhvervsmæssige formål)
Loppetorv/kræmmermarked på gadeareal
(uden erhvervsmæssige formål)

Stk. pr. dag

M2 pr. år

BUDGET
2019

2.259

2.304

339

346
24083408

Pr. skilt

Pr. opstilling
Pr. opstilling

Benyttelse af parkarealer (uden erhvervsmæssige formål)
Arrangementer der holdes af klubber, foreninger og lign.,
der har et kulturelt, humanitært eller lign.
formål
Pr. opstilling
Benyttelse af parkarealer (med erhvervsmæssige formål)
Cirkus, tivoli, kræmmermarked og lign.
Carlsens Plæne
– Store arrangementer >2.000 deltagere
Sorø Kommune stiller krav om en bankgaranti.
Carlsens Plæne
– Små arrangementer <2.000 deltagere
Prisen er 12,5 Kr. Pr. deltager dog minimum
1.145 Kr. for leje af arealet.
Missionstelte

BUDGET
2018

Pr. opstilling (Pr. dag)

Pr. opstilling
(max 4 dage)

Pr. opstilling (pr. dag)
Pr. opstilling

285

3.390

3.458

339

346

1.666

1.699

169

172

846

863

0

0

0

0

1.164

1.187

25.425

25.934

1.164

1.187

Bemærkninger

