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Budget 2018

Hele 1.000 kroner

+ = udgifter

- = indtægter

Udgifter
Indtægter

inkl. refusion

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 57.324 -23.947

        Heraf refusion 0

    1. Forsyningsvirksomheder m.v. 22.002 -22.531

    2. Transport og infrastruktur 37.866 -205

    3. Undervisning og kultur 240.261 -24.594

        Heraf refusion -562

    4. Sundhedsområdet 114.162 -223

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse 930.319 -213.902

        Heraf refusion -111.611

    6. Fællesudgifter og administration 156.816 -2.524

        Heraf refusion

    Driftsvirksomhed i alt 1.558.750 -287.926

        Heraf refusion -112.173

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 7.411 -3.000

    1. Forsyningsvirksomheder mv.

    2. Transport og infrastruktur 16.308 -300

    3. Undervisning og kultur 13.374

    4. Sundhedsområdet

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse 4.195

    6. Fællesudgifter og administration 8.712

    Anlægsvirksomhed i alt 50.000 -3.300

C. RENTER 4.774 -3.297

D. BALANCEFORSKYDNINGER

    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 11.352

    Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

    Balanceforskydninger i alt 11.352 0

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 

(8.55.63-8.55.79)
17.341

SUM (A + B + C + D + E) 1.642.217 -294.523

F. FINANSIERING

    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 0

    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)

    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 33.510 -354.072

    Refusion af købsmoms (7.65.87)

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 427 -1.027.559

    Finansiering i alt 33.937 -1.381.631

BALANCE 1.676.154 -1.676.154



Sammendrag budget 2018 -2021

Sammendrag af budget 

i hele 1.000 kr.

prisniveau 2018 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

 0022 Jordforsyning 10 -346 10 -346 10 -346 10 -346

 0025 Faste ejendomme 28.316 -20.421 28.857 -20.421 28.857 -20.421 28.857 -20.421

 0028 Fritidsområder 3.759 3.759 3.759 3.759

 0032 Fritidsfaciliteter 15.518 -2.078 15.772 -2.078 15.772 -2.078 15.772 -2.078

 0035 Kirkegårde

 0038 Naturbeskyttelse 421 421 421 421

 0048 Vandløbsvæsen 1.517 -22 1.517 -22 1.517 -22 1.517 -22

 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.005 -117 1.005 -117 1.005 -117 1.005 -117

 0055 Diverse udgifter og indtægter 877 -963 877 -963 877 -963 877 -963

 0058 Redningsbredskab 5.901 5.901 5.901 5.901

00 Byudvikling 57.324 -23.947 58.119 -23.947 58.119 -23.947 58.119 -23.947

00 Refusion i alt 0 0 0 0

 0138 Affaldshåndering 22.002 -22.531 22.002 -22.531 22.002 -22.531 22.002 -22.531

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22.002 -22.531 22.002 -22.531 22.002 -22.531 22.002 -22.531

 0222 Fælles funktioner -1.507 -205 -1.507 -205 -1.507 -205 -1.507 -205

 0228 Kommunale veje 21.381 21.391 21.391 21.391

 0232 Kollektiv trafik 17.851 18.363 18.363 18.363

 0235 Havne 141 0 141 0 141 0 141 0

02 Transport og infrastruktur 37.866 -205 38.388 -205 38.388 -205 38.388 -205

  032201 Folkeskoler 122.734 -5.814 121.926 -5.814 120.815 -5.814 119.754 -5.814

  032202 Fællesudgifter for kommunens samlede 

skolevæsen

  032203 Syge- og hjemmeundervisning

  032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 3.357 3.357 3.357 3.357

  032205 Skolefritidsordninger 26.999 -14.979 26.974 -14.979 27.005 -14.979 27.011 -14.979

  032206 Befordring af elever i grundskolen 6.382 -336 6.382 -336 6.382 -336 6.382 -336

  032207 Specialundervisning i regionale tilbud 700 700 700 700

  032208 Kommunale specialskoler 6.544 -729 6.544 -729 6.544 -729 6.544 -729

  032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1.336 -1.359 1.336 -1.359 1.336 -1.359 1.336 -1.359

  032210 Bidrag til statslige og private skol 25.645 25.645 25.645 25.645

  032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 5.115 5.115 5.115 5.115

  032214 Ungdommens Uddannelsesvejledn 2.292 2.292 2.292 2.292

  032216 Specialpædagogisk bistand til børn i 

førskolealder
321 321 321 321

  032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.442 2.442 2.442 2.442

  032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 137 137 137 137

 0322 Folkeskolen m.m. 204.004 -23.217 203.171 -23.217 202.091 -23.217 201.036 -23.217

 0330 Ungdomsuddannelser 3.009 -221 3.009 -221 3.009 -221 3.009 -221

 0332 Folkebiblioteker 8.743 -206 8.743 -206 8.743 -206 8.743 -206

 0335 Kulturel virksomhed 7.319 -826 7.425 -826 7.425 -826 7.425 -826

 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 17.186 -124 17.186 -124 17.186 -124 17.186 -124

 0341 Regional udvikling vedr. uddannelse

03 Undervisning og kultur 240.261 -24.594 239.534 -24.594 238.454 -24.594 237.399 -24.594

03 Refusion i alt -562 -562 -562 -562

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021



Sammendrag budget 2018 -2021

Sammendrag af budget 

i hele 1.000 kr.

prisniveau 2018 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

 0462 Sundhedsudgifter m.v. 114.162 -223 114.181 -223 113.531 -223 113.531 -223

04 Sundhedsområdet 114.162 -223 114.181 -223 113.531 -223 113.531 -223

  052207 Indt Indtægter fra den centrale 

refusionsordning
-4.028 -4.028 -4.028 -4.028

  052510 Fælles formål 18.927 -1.269 20.556 -1.269 21.804 -1.269 22.733 -1.269

  052511 Dagpleje 12.643 -3.223 12.643 -3.223 12.643 -3.223 12.643 -3.223

  052514 Integrerede daginstitutioner 62.321 -16.056 62.321 -16.056 62.321 -16.056 62.321 -16.056

  052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 9.693 9.693 9.693 9.693

 0525 Dagtilbud til børn og unge 103.584 -20.548 105.213 -20.548 106.461 -20.548 107.390 -20.548

 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 97.095 -32.026 97.095 -32.026 97.095 -32.026 97.095 -32.026

 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 112.218 -6.196 112.371 -6.196 112.371 -6.196 112.371 -6.196

  054660 Introduktionsprogram m.v. 14.620 -10.698 14.620 -9.368 14.620 -9.368 14.620 -9.368

  054661 Introduktionsydelse 18.671 -6.096 18.671 -6.096 18.671 -6.096 18.671 -6.096

 0546 Tilbud til udlændinge 33.291 -16.794 33.291 -15.464 33.291 -15.464 33.291 -15.464

 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 93.041 -8.346 94.605 -8.346 96.518 -8.346 98.370 -8.346

  055771 Sygedagpenge 39.490 -16.271 39.490 -16.271 39.490 -16.271 39.490 -16.271

  055772 Sociale formål 11.368 -5.637 11.368 -5.637 11.368 -5.637 11.368 -5.637

  055773 Kontanthjælp 59.872 -13.485 59.872 -13.485 59.872 -13.485 59.872 -13.485

  055776 Boligydelser til pensionister 9.610 -707 9.610 -707 9.610 -707 9.610 -707

  055777 Boligsikring 5.632 5.632 5.632 5.632

  055778 Dagpenge til forsikrede ledige 30.432 30.432 30.432 30.432

 0557 Kontante ydelser 156.404 -36.100 156.404 -36.100 156.404 -36.100 156.404 -36.100

 0558 Revalidering 112.549 -46.750 112.549 -46.750 112.549 -46.750 112.549 -46.750

  056890 Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesinds
21.018 -6.831 21.018 -6.831 21.018 -6.831 21.018 -6.831

  056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 5.130 -2.169 5.130 -2.169 5.130 -2.169 5.130 -2.169

  056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 1.123 -740 1.123 -740 1.123 -740 1.123 -740

  056897 Seniorjob til personer over 55 år 7.349 -3.289 7.349 -3.289 7.349 -3.289 7.349 -3.289

  056898 Beskæftigelsesordninger 9.093 -996 9.093 -996 9.093 -996 9.093 -996

 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 43.713 -14.025 43.713 -14.025 43.713 -14.025 43.713 -14.025

 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 1.391 0 1.391 0 1.391 0 1.391 0

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 930.319 -213.902 933.219 -212.572 936.633 -212.572 940.274 -212.572

05 Refusion -111.611 -111.611 -111.611 -111.611

  0642 Politisk organisation 6.942 -8 7.775 -8 6.942 -8 7.706 -8

  0645 Administrativ organisation 128.757 -2.007 129.127 -2.007 129.127 -2.007 129.127 -2.007

  0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 5.425 -412 5.023 -412 5.023 -412 5.023 -412

  0652 Lønpuljer m.v. 15.692 -97 11.692 -97 9.692 -97 9.692 -97

06 Fællesudgifter og administration 156.816 -2.524 153.617 -2.524 150.784 -2.524 151.548 -2.524

06 Refusion

A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT 1.558.750 -287.926 1.559.060 -286.596 1.557.911 -286.596 1.561.261 -286.596

 0022 Jordforsyning 200 -3.000 200 -1.500 200 -1.500 200 -1.500

 0025 Faste ejendomme 2.710 8.280 4.560 3.180

 0028 Fritidsområder 0 850 0

 0032 Fritidsfaciliteter 150 21.700 12.475 7.500

 0038 Naturbeskyttelse 2.526 8.450 2.550 2.050

 0048 Vandløbsvæsen 450 450 450 300

 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.375 650 575 575

00 Byudvikling 7.411 -3.000 40.580 -1.500 20.810 -1.500 13.805 -1.500

 0138 Affaldshåndering 10.000

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 10.000



Sammendrag budget 2018 -2021

Sammendrag af budget 

i hele 1.000 kr.

prisniveau 2018 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

 0222 Fælles funktioner 884 2.134 875

 0228 Kommunale veje 15.424 -300 45.420 13.922 6.819

02 Transport og infrastruktur 16.308 -300 47.554 14.797 6.819

 0322 Folkeskolen m.m. 12.568 18.664 8.789 5.700

 0332 Folkebiblioteker 756

 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 50 50 50 50

03 Undervisning og kultur 13.374 18.714 18.839 5.750

 0462 Sundhedsudgifter m.v. 750

04 Sundhedsområdet 750

 0525 Dagtilbud til og unge 1.295 860 700 700

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 4.195 1.767 700 700

 0642 Politisk organisation 100 0 0

 0645 Administrativ organisation 4.787 8.813 3.093 3.080

 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.325 3.325 3.325 3.325

 0652 Lønpuljer m.v. 500 630 630 630

06 Fællesudgifter og administration 8.712 12.768 7.048 7.035

B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 50.000 -3.300 132.133 -1.500 62.194 -1.500 34.109 -1.500

Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06 0 0 33.554 -5.757 67.880 -11.638 103.179 -17.647

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 38.711 -1.384.928 39.397 -1.406.256 40.182 -1.435.305 40.387 -1.475.769

08 Balanceforskydninger 28.693 0 -54.035 -10.000 6.873 0 42.576 0

BALANCE 1.676.154 -1.676.154 1.710.109 -1.710.109 1.735.039 -1.735.039 1.781.512 -1.781.512



Politikområder

2018 2019 2020 2021

Økonomiudvalg 373.863 371.994 369.161 369.925

Overførselsudgifter 210.720 212.050 212.050 212.050

Kontante ydelser 100.038 100.038 100.038 100.038

Revalidering,Ressourceforløb og Fleksjob 65.799 65.799 65.799 65.799

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 30.000 30.000 30.000 30.000

Flygtninge 14.883 16.213 16.213 16.213

Serviceudgifter 163.143 159.944 157.111 157.875

Puljer 1.464 -2.536 -4.536 -4.536

Tværgående funktioner, puljer m.m. 14.308 14.308 14.308 14.308

Folkevalgte 6.934 7.767 6.934 7.698

Administrationsbygninger 3.596 3.596 3.596 3.596

Administration 125.027 125.397 125.397 125.397

Diverse 5.913 5.511 5.511 5.511

Beredskabet 5.901 5.901 5.901 5.901

Social- og Sundhedsudvalg 473.455 475.484 477.000 479.712

Overførselsudgifter 102.112 103.676 105.589 107.441

Tilbud til flygtninge 1.835 1.835 1.835 1.835

Førtidspensioner og personlige tillæg 84.695 86.259 88.172 90.024

Boligstøtte og enkeltydelser 15.582 15.582 15.582 15.582

Serviceudgifter 288.868 289.333 288.936 289.796

Sundhedsudgifter 24.249 24.268 24.118 24.118

Tilbud til voksne med særlige behov 94.647 94.800 94.800 94.800

Ældre og handicappede 167.879 168.172 167.925 168.785

Voksne 817 817 817 817

Tilbud til udlændinge 1.276 1.276 1.276 1.276

Serviceudgifter udenfor servicerammen 82.475 82.475 82.475 82.475

Sundhedsudgifter 85.525 85.525 85.525 85.525

Tilbud til voksne -3.050 -3.050 -3.050 -3.050

Børneudvalg 344.111 344.907 345.075 344.949

Overførselsudgifter 4.684 4.684 4.684 4.684

Børn 4.684 4.684 4.684 4.684

Serviceudgifter 340.405 341.201 341.369 341.243

Pasningsordninger for børn 94.727 96.356 97.604 98.533

Skoler m.v. 192.250 191.417 190.337 189.282

Familiehus og sundhedspleje 12.082 12.082 12.082 12.082

Egenbetaling og tilskud -21.869 -21.869 -21.869 -21.869

Tilbud til børn og unge m. særlige behov 65.091 65.091 65.091 65.091

Takstfinansierede institutioner -1.876 -1.876 -1.876 -1.876

Serviceudgifter udenfor servicerammen -978 -978 -978 -978

Tilbud til børn og unge m.særlige behov -978 -978 -978 -978



Politikområder

Natur- Fritids- og Kulturudvalg 36.809 37.169 37.169 37.169

Serviceudgifter 36.809 37.169 37.169 37.169

Turisme 2.026 2.026 2.026 2.026

Kulturel virksomhed og kulturområder 7.208 7.314 7.314 7.314

Lystbådehavn 141 141 141 141

Folkeoplysning og fritid 16.217 16.471 16.471 16.471

Biblioteksvæsen 8.671 8.671 8.671 8.671

Vandløbsvæsen 1.403 1.403 1.403 1.403

Natur- og miljøbeskyttelse 1.229 1.229 1.229 1.229

Skadedyrsbekæmpelse -86 -86 -86 -86

Plan- og Teknikudvalg 43.115 43.439 43.439 43.439

Serviceudgifter 49.668 50.190 50.190 50.190

Vejvæsen 12.940 12.940 12.940 12.940

Kollektiv trafik 17.851 18.363 18.363 18.363

Jordforsyning -336 -336 -336 -336

Faste ejendomme og fritidsområder 7.963 7.963 7.963 7.963

Materielgården 11.250 11.260 11.260 11.260

Serviceudgifter udenfor servicerammen -6.553 -6.751 -6.751 -6.751

Faste ejendomme og fritidsområder -6.553 -6.751 -6.751 -6.751

Det brugerfinansierede område -529 -529 -529 -529

Renovation -529 -529 -529 -529

Dagrenovation -601 -601 -601 -601

Haveaffald 17 17 17 17

Glas, papir og pap 131 131 131 131

Genbrugsstationer -605 -605 -605 -605

Administration 529 529 529 529

I alt 1.270.824 1.272.464 1.271.315 1.274.665
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Overblik – Økonomiudvalget - overførselsudgifter 
 

Økonomiudvalget – overførselsudgifter – Budget 2018  2 
 

I 1000 kr. 

Oprindeligt 
budget 

2018 

BO1 
2019 

BO2 
2020 

BO3 
2021 

Økonomiudvalget 210.720 212.050 212.050 212.050 

Overførselsudgifter 210.720 212.050 212.050 212.050 

          

Kontante ydelser 100.038 100.038 100.038 100.038 

Sygedagpenge 23.219 23.219 23.219 23.219 

Kontanthjælp 46.387 46.387 46.387 46.387 

Dagpenge til forsikrede ledige 30.432 30.432 30.432 30.432 

          

Revalidering, ressourceforløb og fleksjob 65.799 65.799 65.799 65.799 

Revalidering 6.858 6.858 6.858 6.858 

Fleksjob 26.400 26.400 26.400 26.400 

Ledighedsydelse 12.856 12.856 12.856 12.856 

Ressourceforløb og jobafklaring 19.685 19.685 19.685 19.685 

          

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 30.000 30.000 30.000 30.000 

Beskæftigelsesordninger 2.855 2.855 2.855 2.855 

Daghøjskoler 695 695 695 695 

Driftisudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats 19.429 19.429 19.429 19.429 

Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 7.021 7.021 7.021 7.021 

          

Flygtninge 14.883 16.213 16.213 16.213 

Integration af voksne 14.883 16.213 16.213 16.213 

          

 

 
 

 
 



Kontante ydelser 
 

Økonomiudvalget – overførselsudgifter – Budget 2018  3 
 

Opgaver 

 

Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige 
 

 
 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Sygedagpenge 
 
Forudsætninger 

 
Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner 

 
Fordeling: 

Passive: 170 helårspersoner x 212.000 kr. 
Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x 117.000 kr. 

 
Gennemsnitlig refusionsprocent: 40% 

 
 

 

Delpolitikområde: Kontanthjælp 
 
Forudsætninger 

 
436 helårspersoner fordelt på: 

 
7 helårspersoner i løntilskud:   

Private arbejdsgivere: 6 helårspersoner x 150.000 kr. 

Kommunale arbejdsgivere: 1 helårspersoner x 161.000 kr. 
 

429 helårspersoner på kontanthjælp: 
 

Uddannelsesparate under 30 år: 
Uddannelseshjælp 144 helårspersoner 

 
Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% 

 
Voksne: 

Forsørgere: 134 helårspersoner 
Ej forsørgere: 125 helårspersoner 

Unge udeboende: 12 helårspersoner 
Unge hjemmeboende: 9 helårspersoner 

Personer uden ret til social pension: 5 helårspersoner 
 

Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% 
 

 
Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 
 
Forudsætninger 

 
215 helårspersoner, heraf  

 
205 helårspersoner på A-dagpenge 

6 i privat løntilskud 
4 i offentligt løntilskud 

 
Gennemsnitlig medfinansieringsprocent på A-dagpenge: 66% 

 



Revalidering 
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Opgaver 

 

Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. 
 

 
 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Revalidering 
 
Forudsætninger  

 
Revalideringsydelse:  35 helårspersoner x 225.000 kr. 

Løntilskud:   3 helårsperson x 213.000 kr. 
 

Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 25% 
 

 
 

Delpolitikområde: Fleksjob 
 

Forudsætninger  
 

Fleksjob visiteret før 1.7.2014 – 65% statsrefusion: 
 

Lønmodtagere:  216 helårspersoner  
Selvstændige:  0 helårspersoner 

 
Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 – ny refusionsordning: 

 

Lønmodtagere:  92 helårspersoner x gns. 171.800 kr. 
Selvstændige:  2 helårspersoner x gns. 137.500 kr. 

 
Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter 1.7.2014: 21% 

 
 

 

Delpolitikområde: Ledighedsydelse 
 
Forudsætninger  

 
Ledighedsydelse før 1.7.2014: 

30% statsrefusion: 22 helårspersoner x 196.600 kr. 
50% statsrefusion: 1 helårsperson x 196.600 kr. 

Ikke refusionsberettigende: 20 helårspersoner x 196.600 kr. 
 

Ledighedsydelse efter 1.7.2014 – ny refusionsordning: 
38 helårspersoner x 196.600 kr. 

 

Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter 1.7.2014: 20% 

 

 
 
Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring 
 

Forudsætninger  
 

Ressourceforløbsydelse: 100 helårspersoner x 152.000 kr. 
Løntilskud:  1 helårsperson x 147.400 kr. 

 
Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% 

 
 

Jobafklaringsforløb: 38 helårspersoner x 137.000 kr.  
Løntilskud: 1 helårsperson x 147.400 kr. 

 
Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% 

 
 



Arbejdsmarkedsforanstaltninger 
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Opgaver 

 

Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt 
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser 

 
 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger 
 
Forudsætninger  

 
Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere:  1 helårspersoner 

 
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 25,5 personer x gns. 266.000 kr. 

 
 

 

Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 
 
Forudsætninger  

 
20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig.  

 
Budgetforslaget svarer til Regnskab 2016. 

 
 

 

Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
 

Forudsætninger  
Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, 

revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. 
 

Arbejdsmarked - Brobygning: 
Rammebudget   2,6 mio. kr. 

Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,8 mio. kr.  (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) 
Lønsum mentorkorps:  1,3 mio. kr. 

 
Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får 

således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Refusionen bortfalder fra 2019. 
 

 
 

Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 
 

Forudsætninger 
 

Seniorjob:   23 helårspersoner x 177.000 kr.  

 

Personlig assistance:  33 helårspersoner 
 

Løntilskud, privat arbejdsgiver:  7 helårspersoner x 150.000 kr. 
Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 2 helårspersoner x 218.000 kr. 

 
 



Flygtninge 
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Opgaver 

 

Integration af voksne udlændinge 
 

 
 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Flygtninge 
 
Forudsætninger  

 
Forsørgelse og tilskud: 

Kvote på 19 personer i 2018. 
 

Integrationsydelse, flygtninge:  141 helårspersoner 
Integrationsydelse, andre:  26 helårspersoner 

Løntilskud:   10 helårspersoner 
 

Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 32% 
 

 
Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. 

Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. 
 

Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,6 mio. kr. 
 

Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra 2.693 kr. pr. måned til 4.040 kr. pr. måned (2017-priser) i 
2017 og 2018. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Budgetforudsætninger 2018 

Økonomiudvalget /serviceudgifter 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



Overblik 
 

 
 

I 1.000 kr. 

I 2018-priser 

Opr. 
Budget 

2018 

B01 

2019 

B02 

2020 

B03 

2021 

Plan- og Teknikudvalg 163.143 159.944 157.111 157.875 

          

Serviceudgifter   163.143       159.944       157.111       157.875  

Puljer 1.464 -2.536 -4.536 -4.536 

Moderniserings-/Effektiviseringsprogram 0 -4.000 -6.000 -6.000 

Udgiftsprespulje 5.000 5.000 5.000 5.000 

Digitaliseringspulje -236 -236 -236 -236 

Pulje - sociale område 1.014 1.014 1.014 1.014 

Indkøbsstrategi -517 -517 -517 -517 

Energiprojekt -789 -789 -789 -789 

Effektivisering/Optimering -3.008 -3.008 -3.008 -3.008 

Tværgående funktioner, puljer m.m. 14.308 14.308 14.308 14.308 

Puljer langtidssyge og barsler 119 119 119 119 

Uddannelsespulje 2.866 2.866 2.866 2.866 

Løntilskudsjob 383 383 383 383 

Øvrige puljer 531 531 531 531 

Forsikringer og risikostyring 2.898 2.898 2.898 2.898 

Tjenestemandspensioner 8.055 8.055 8.055 8.055 

Adm.udg.brugerfinans.område -765 -765 -765 -765 

Rengøringskorps 221 221 221 221 

Folkevalgte 6.934 7.767 6.934 7.698 

Kommunalbestyrelsen 6.929 6.929 6.929 7.064 

Valg 5 838 5 634 

Administrationsbygninger 3.596 3.596 3.596 3.596 

Store Heddinge 2.481 2.481 2.481 2.481 

Birkehøj 1.115 1.115 1.115 1.115 

Administration 125.027 125.397 125.397 125.397 

Organisationspulje 1.278 1.430 1.430 1.430 

Fællesomkostninger 29.817 30.167 30.167 30.167 

Direktion 3.385 3.385 3.385 3.385 

Økonomi,HR & IT 18.324 18.344 18.344 18.344 

Borger & Politik 13.400 13.400 13.400 13.400 

Arbejdsmarked 22.112 21.960 21.960 21.960 

Teknik og Miljø 14.782 14.782 14.782 14.782 

Sundhed, Social & Ældre 10.710 10.710 10.710 10.710 

Børn & Læring 11.219 11.219 11.219 11.219 

Diverse 5.913 5.511 5.511 5.511 

Abonnement til KL m.m. 878 878 878 878 

Stadepladser -22 -22 -22 -22 

Hyrevogn/førerkort -3 -3 -3 -3 

Produktionsskoler 1.626 1.626 1.626 1.626 

Erhverv og Tinghuset 3.008 2.606 2.606 2.606 

Frivillighedscenter 426 426 426 426 

Beredskabet 5.901 5.901 5.901 5.901 

Østsjællands Beredskab 5.840 5.840 5.840 5.840 

Øvrige Beredskabsopgaver 61 61 61 61 

 

  



Puljer 
 

 
 

Opgaver 

 

Diverse puljer. 

 

Forudsætninger 

 
 

Delpolitikområde: Moderniserings- og effektiviseringsprogram. 
 

Forudsætninger 
KL og Regeringen indgik i 2017 aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Der er 

indarbejdet -2 mio. kr. i 2018 og en pulje på henholdsvis -4,0 mio. kr. i 2019 og -6,0 mio. kr. i 2020 og frem. 
 

 
Delpolitikområde: Udgiftsprespulje 

 
Forudsætninger 

Der er afsat 5 mio. kr. til uforudsete udgifter - Bufferpulje.  
 

 
Delpolitikområde: Digitaliseringspulje 

 
Forudsætninger 

I forbindelse med budget 2017 blev der budgetteret en effektivisering på digitaliseringssiden med -0,4 mio. kr. Til 
2018 var puljen ikke indhentet fuldt ud og restbeløbet udgør -0,236 mio. kr. Der omplaceres løbende fra 

driftsområder til denne pulje. 
 

 
Delpolitikområde: Pulje sociale område 

 
Forudsætninger 

De er afsat 1,0 mio. kr. til tidlig familieindsats. Hensigten er at skabe grundlag for, at tidlig og dermed 
forebyggende familieindsats, optimeres med henblik på bedre forløb for den enkelte familie. 

Denne indsats opnås dels via et helhedsorienteret, tværfagligt målrettet samarbejde mellem de implicerede centre 
Børn og Læring, Arbejdsmarked og Sundhed og dels via optimeringsindsats for rådgiverfunktionen for udsatte børn 

og unge specifikt.  
 

 
Delpolitikområde: Indkøbsstrategi 

 
Forudsætninger 

Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Puljen udgør i 2018-2021 

-0,517 mio. kr. 
 

 
Delpolitikområde: Energiprojekt 

 
Forudsætninger 

På energiområdet forventes en besparelse på -0,789 mio. kr.  
 

 
Delpolitikområde: Effektiviseringer/Optimering 

 
Forudsætninger 

Der er til effektiviseringer afsat -2,0 mio. kr. samt optimering af jobcenteret med -1,0 mio. kr.  
 

 
  



Tværgående funktioner, puljer m.v. 
 

 
 

Opgaver 

 

Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og 

risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v.  
 

Forudsætninger  

 
 

Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler 
 

Forudsætninger 
Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner.  

 
I forbindelse med B2018 blev det besluttet at niveauet for vikarpuljen skulle være det samme som i 2017.  

 
Tildelingsreglerne er således: 

 
Sygefravær 

Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion til arbejdsstederne. 
§56-sygdom: Fra 1. sygedag ydes den modtagne dagpengerefusion. 

 

Graviditetsgener 

Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion. 
 

Barselsorlov 
Fra 1. fraværsdag ydes dagpengerefusionen samt 80 % af forskellen mellem lønnen til barselsvikaren og den 

modtagne dagpengerefusion. 
 

Tillidsrepræsentanter og Fællestillidsrepræsentanter 
Tidsanvendelse til tværgående arbejde i Stevns Kommune, som ikke dækkes af AKUT-midler: 

Fra 1. time ydes der refusion svarende til grundlønnen for en nyansat samt pensionen for denne indenfor 
pågældendes faggruppe. 

 
 

Delpolitikområde: Uddannelsespulje 
 

Forudsætninger 
Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 2,801 mio. kr. Puljen blev i 2017 reduceret med -1,0 

mio. kr. og i 2018 og frem blev der yderligere reduceret med -0,5 mio. kr. 
 

Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder. 
 

 
Delpolitikområde: Løntilskudsjob  

 
Forudsætninger  

I forbindelse med de nye regler fra 2015 om ansættelse i offentligt løntilskud, hvor såvel varighed som tilskud blev 

nedsat og dermed dyrere at ansætte i jobtilskud. Interessen for ansættelse, i så kort en periode, er minimal.  
 

Lønudgift:   3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x 168,50 kr.  
Løntilskudssats   3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x 111,24 kr. 

 
 

Delpolitikområde: Øvrige puljer 
 

Forudsætninger 
Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,121 mio. kr. Herudover er der til opgradering af Office 

365 afsat 0,410 mio. kr.  
 

 
Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring 

 
Forudsætninger 

Der er afsat 2,9 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og 
skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens 

institutioner/centre.  
 



Tværgående funktioner, puljer m.v. 
 

 
 

Der er afsat 0,500 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. 
 

Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med 
behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab. 

 
Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB. 

 
 

Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner 

 
Forudsætninger  

Området anvendes til tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidraget til de nuværende 
ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe. 

 
Der er afsat 8,1 mio. kr. og er reduceret i forhold til 2017 med 1,0 mio. kr. på grund af ændring i indbetaling til 

forsikringsordningen. Stevns Kommune omlagde i 2016 genforsikringsordningen i Sampension, da dette gav 
mulighed for en anden investeringsstrategi. 

 
 

Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. 
 

Forudsætninger  

Beregnet administrationsudgifter overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område 

(renovation) i alt -0,765 mio. kr.  
 

 
Delpolitikområde: Rengøringskorps 

 
Forudsætninger 

Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige institutioner 
m.v. 

 
I forbindelse med at rengøringskorpset skulle optimeres, og der skulle ske fornyet opmåling/rengøringsstandarder, 

er der opnået besparelse på -1,4 mio. kr., som var målet. Der en pulje, som er afsat indtil de nye rengørings-
standarder har været effektueret i et år. 

 
 

 
 

 
  



Folkevalgte 
 

 
 

Opgaver 

 
Kommunalbestyrelsen og valg. 

 

 

Forudsætninger  

 
Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen 

 

Forudsætninger 
Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige 

medlemmer af kommunalbestyrelsen.  
 

Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension.  
 

Endvidere er der diverse øvrige udgifter, herunder mødeaktiviteter, vedrørende udvalg, kommissioner, råd og 
nævn. 

 
Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 4 udvalg udover økonomiudvalget. 

 
De stående udvalg er  

 

 Social og Sundhed,  

 Børn, Unge og Læring, 
 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme  

 Plan, Miljø og Fritid. 
 

 
Delpolitikområde: Valg 

 
Forudsætninger 

Der er afsat til valg således: 
 Kommunal/regionsvalg hvert 4. år  

 Folketingsvalg hvert 4. år – 2 år forskudt i forhold til kommunal og regionsvalg 
 EU-valg/Folkeafstemning hvert 5 år 

 
Valg til ældreråd er budgetlagt under Folkevalgte og afholdes i forbindelse med kommunalvalg hvert 4. år. 

 
 

  



Administrationsbygninger 
 

 

 
 

Opgaver 

 
Drift af Rådhusene i Store Heddinge. 

 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge 
 

Forudsætninger 

Til drift af rådhuset i Store Heddinge er der afsat 2,5 mio. kr.  
 

 
Delpolitikområde: Administrationsbygning Birkehøj 

 
Forudsætninger 

Til drift af Birkehøj i Store Heddinge er der afsat 1,1 mio. kr. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  



Administration 
 

 

 
 

Opgaver 

 
Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. 

 

 

Forudsætninger  

 
 

Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, 

kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. 
Endvidere kan der være udgifter specifikt til områderne, herunder IT-programmer m.v. 

 
Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan 

overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler 
fra tidligere år.  

 
Delpolitikområde: Fællesomkostninger 

 
Forudsætninger  

Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. F.eks. fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, 
elever, kontorhold, rådhuskantine, bidrag til udbetaling Danmark, udgifter til lægeerklæringer (dagpengesager, 

pensionssager m.v.) samt mange andre administrative udgifter. 

 

Delpolitikområde: Centrene 
På de enkelte centre er der hovedsageligt lønninger og adm.udgifter. Endvidere er der budgetter til specielle 

administrative opgaver såsom sundhedskoordinator, IT-fagsystemer, udgifter til tilsyn med udsatte børn og unge 
m.v.  

 
 

 
 

 
 

   



Diverse 

 

 
 

Opgaver 

 
Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde, stadepladser, produktionsskoler samt Erhverv og Tinghus. 

 

 

Forudsætninger  

 
Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. 

 

Forudsætninger 
Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af ”Stevnsbogen” til KB’s medlemmer i alt 

0,879 mio. kr.  
 

 
Delpolitikområde: Stadepladser 

 
Forudsætninger 

Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt -0,022 mio. kr.  
 

Der er estimeret på baggrund af 2 stadepladser. 
 

 

Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger 

 
Forudsætninger 

Udgifter til annoncer samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. 
 

 
Delpolitikområde: Produktionsskoler 

 
Under 18 år: 19,646 helårspersoner x 35.700 kr. 

Over 18 år: 14,665 helårspersoner x 61.480 kr. 
 

Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2016 samt satsen for 2017.  
 

 
Delpolitikområde: Erhverv og Tinghus 

 
Forudsætninger  

Erhverv 
Væksthuse    0,423 mio. kr. 

Stevns Erhvervsråd 
Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd  0,347 mio. kr. 

Grundtilskud Stevns Erhvervsråd  0,157 mio. kr. 
Turismekonsulent (2-årig – 2017/2018)  0,402 mio. kr. 

Fonden Femern Bælt   0,069 mio. kr. 
Erhvervsudviklingspulje   0,764 mio. kr. 

Kommunesamarbejde   0,103 mio. kr. 
Erhverv og Væksthus Hårlev                        -0,381 mio. kr. 

 
Tinghus 

Drift af tinghus    1,124 mio. kr. 
 

 

 
  



Beredskab 
 
 

 
 

Opgaver 

 
 

Stevns Kommune har i samarbejde med 7 andre kommuner etableret Østsjællands beredskab, som varetager alle 

beredskabsmæssige opgaver.  

 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Beredskabet 

 
På baggrund af Østsjællands budget for 2018 udgør Stevns Kommunes andel 5,8 mio. kr.  

 
Heri er indregnet overhead til nødvendige fælles administrative funktioner – som er fastsat til 3 % af 

kommunernes betaling til Østsjællands beredskab. 
 

Til vedligeholdelse af brandhaner er der afsat 0,061 mio. kr., og opgaven løses af materielgården 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetforudsætninger 2018 

Social- og sundhedsudvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2017  

 



Overblik – Social- og sundhedsudvalget 
 

Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2018 

I 1.000 kr. 

Oprindeligt 
budget 

2018 

BO1 
2019 

BO2 
2020 

BO3 
2021 

Social- og Sundhedsudvalget 473.455 475.484 477.000 479.712 

Overførselsudgifter 102.112 103.676 105.589 107.441 

Tilbud til flygtninge 1.835 1.835 1.835 1.835 

Introduktionsydelse 1.835 1.835 1.835 1.835 

Førtidspensioner og personlige tillæg 84.695 86.259 88.172 90.024 

Personlige tillæg 2.691 2.691 2.691 2.691 

Førtidspension tilkendt indtil 30.6.2014 62.181 58.914 55.874 52.874 

Førtidspension tilkendt fra 1.7.2014 19.823 24.654 29.607 34.459 

Boligstøtte og enkeltydelser 15.582 15.582 15.582 15.582 

Boligydelse til pensionister 8.903 8.903 8.903 8.903 

Boligsikring 5.632 5.632 5.632 5.632 

Enkeltudgifter m.v. 1.047 1.047 1.047 1.047 

Serviceudgifter 288.868 289.333 288.936 289.796 

Sundhedsudgifter 24.249 24.268 24.118 24.118 

Kommunal genoptræning 10.899 10.899 10.899 10.899 

Sundhedsfremme og forebyggelse 3.421 3.440 3.290 3.290 

Kommunale udgifter til hospice-ophold 203 203 203 203 

Plejetakst, færdigbehandlede patienter 152 152 152 152 

Andre sundhedsudgifter 681 681 681 681 

Befordringsgodtgørelse 451 451 451 451 

Tandplejen 8.052 8.052 8.052 8.052 

Tværgående sundhedsudgifter 390 390 390 390 

Tilbud til voksne med særlige behov 94.647 94.800 94.800 94.800 

Botilbud, personer med særlige soc.problemer 640 640 640 640 

Alkoholbeh./beh.hjem, alkoholskadede 1.537 1.537 1.537 1.537 

Behandling af stofmisbrugere 1.718 1.718 1.718 1.718 

Botilbud for længerevarende ophold 29.933 29.933 29.933 29.933 

Botilbud til midlertidigt ophold 31.722 31.722 31.722 31.722 

Kontaktperson- og ledsagerordninger 622 622 622 622 

Beskyttet beskæftigelse 3.664 3.664 3.664 3.664 

Aktivitets- og samværstilbud 7.593 7.593 7.593 7.593 

Kompenserende specialundervisning, voksne 2.909 2.909 2.909 2.909 

Socialpædagogisk støtte §85 14.309 14.462 14.462 14.462 

Ældre og handicappede 167.879 168.172 167.925 168.785 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 147.239 147.532 147.564 148.424 

Forebyggende indsats, ældre og handicappede 3.837 3.837 3.837 3.837 

Hjælpemidler og boligindretning 13.909 13.909 13.630 13.630 

Plejeorlov til pasning af døende 805 805 805 805 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 80 80 80 80 

Bygningsdrift 2.009 2.009 2.009 2.009 

Voksne 817 817 817 817 

Tilskud til frivilligt socialt arbejde 817 817 817 817 

Tilbud til udlændinge 1.276 1.276 1.276 1.276 

Midlertidig boligplacering 1.276 1.276 1.276 1.276 

Serviceudgifter udenfor servicerammen 82.475 82.475 82.475 82.475 

Kommunal medfinansiering, sundhedsvæsenet 85.525 85.525 85.525 85.525 

Central refusionsordning -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 



Tilbud til flygtninge 
 

Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2018 

Opgaver 

 

Enkeltydelser til flygtninge, tolkebistand samt repatriering. 
 

 
 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Introduktionsydelse 
 
Forudsætninger  

Budgetforslag 2018 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. juni måned 2017. 
Flygtningekvoten for 2017 på 26 personer forventes opfyldt. 

Kvote for 2018 på 19 personer + familiesammenføringer. 
Offentlig transport til sprogskole m.v. er steget væsentligt 1.1.2017. 

 
 

Delpolitikområde: Hjælp til repatriering 
 

Forudsætninger   
Der forventes ingen bevillinger af repatriering i 2018. 

Der er 100% statsrefusion på repatriering. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  



Førtidspensioner og personlige tillæg 
 

Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2018 

Opgaver 

 

Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. 
 

 
 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Personlige tillæg 
 
Forudsætninger  

Budgetforslag 2018 er baseret på det forventede regnskab 2017 pr. juni 2017. 
 

 
 

Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før 1.7.2014  
 

Forudsætninger  
Der forventes 569 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2018. 

Forventet bestand 31.12.2018: 533 pensionister. 
 

 
 

 

Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014 
 

Forudsætninger  
Der forventes 116 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2018 

Forventet bestand 31.12.2018: 149 pensionister 
 

Der er indregnet en årlig tilgang på 35 nytilkendelser 
 

  



Boligstøtte og enkeltydelser 
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Opgaver 

 

Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. 
 

 
 

 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse 
 

Forudsætninger  
Forbrug de første 7 måneder af 2017 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 875 månedlige sager. 

 
 

 

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring 
 
Forudsætninger  

Forbrug de første 7 måneder af 2017 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 538 månedlige sager. 
 

 
 

Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. 
 
Forudsætninger  

Budgetforslag 2018 svarer til forventet regnskab 2017 ved bop 2, pr. 31. maj 2017. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   



Sundhedsudgifter 
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Opgaver 

 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, 
hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordringsgodtgørelse, tandpleje samt diverse tværgående 

udgifter. 
 

 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning 
 

Forudsætninger  
Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er 

desuden genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både 
vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. 

Træning efter Sundhedsloven – det vil sige efter forudgående behandling på sygehus - udgør ca. 88% af budgettet 
og vedligeholdende træning efter Serviceloven ca. 12%.  

 
Ventetid på genoptræning: 

Der er ikke ved budgetårets start venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme 
til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. 

 
Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. 

Budget 2018 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.17. 
 

Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven.  
 

Hjerte-rehabiliteringsforløb ”Delt Fase II” udføres i eget regi i stedet for som ambulant specialiseret genoptræning 
på sygehus. 

 
Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. 

 
 

 

Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse 
 

Forudsætninger  
Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. 

 
Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2017 ->: 

 
Indsats for overvægtige børn 

Indsats for overvægtige voksne 
Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre 

Alkoholforebyggelse 
TUBA – rådgivning for børn af alkoholmisbrugere 

Tobaksforebyggelse 
Patientuddannelse 

Forløbsprogrammer 

Kronikerindsats 

Sund By Netværket 
Diverse kampagner 

 
 

 

Delpolitikområde: Hospice 
 
Forudsætninger  

99 sengedage á 2.012 kr. (2017-pl) 
 

 
 

Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 
 

Forudsætninger  

37 sengedage á 4.024 kr. (2017-pl) 
 



Sundhedsudgifter 
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Delpolitikområde: Begravelseshjælp 
 

Forudsætninger  

Budgetforslaget er vurderet på baggrund af forbrug i 2015 og 2016. 

 

250 tilskud á 1.050 kr. 
40 tilskud á 10.000 kr. 

 
 

 

Delpolitikområde: Befordring 
 
Forudsætninger  

Budgetforslag 2017 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.17. 
 

Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. 
 

 

Delpolitikområde: Tandplejen 
 
Forudsætninger for  

Børnetandpleje: 

Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. 

Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn 
med behov for kortere undersøgelsesinterval. 

Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. 
Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. 

 
Omsorgstandpleje: 

Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. 
Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager 

omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. 
 

Specialtandpleje: 
Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og 

psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 

borgere. 
 

Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang 
 

 
 

 

Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter 
 
Forudsætninger  

Honorar til fast tilknyttet læge på plejecentrene. 
Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland – andel efter indbyggertal. 

Betaling til patientombuddet – efter antal af klagesager. 

Betaling for konsulentbistand fra Region Sjællands Mobile enhed. 

 
  



Tilbud til voksne med særlige behov 
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Opgaver 

 

Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, 
dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, 

kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende 
specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. 

 
 

Forudsætninger 

 
 

Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 
 

Forudsætninger  
2,1 helårsplads, svarende til 766 dage af en gennemsnitlig døgntakst på 1.624 kr. 

 
 

 
 

Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 
 

Forudsætninger  
Døgnbehandling: 0,5 helårsplads. 

Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover 
frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling.  

 
 

 
 

Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 
 
Forudsætninger  

0,6 helårspersoner i døgnbehandling. 
Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke 

afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling.  
Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst. 

 
 

 
 

Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold 
 

Forudsætninger  
Individbaseret budget til 37 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 753.000 kr. 

1 helårsperson á 2.856.000 kr. 
 

Budget 2018 er desuden tilført budget til en psykiatrikoordinator, som skal indgå i planerne om oprettelse af et 
psykiatri-/døgntilbud i bygningen Brohøj i Klippinge. 

 

 

Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold 
 

Forudsætninger  
Individbaseret budget til 41 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 759.000 kr. 

 
Boligerne i Vestergade: 

Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for 
bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. 

 

 
 

 
  



Tilbud til voksne med særlige behov 
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Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger 
 

Forudsætninger  

Støtte- kontaktperson for sindslidende: 

Personale 17,5 timer pr. uge 

5 borgere er omfattet af ordningen 
 

Kontaktperson for døvblinde: 
1 person 

 
Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 

18 bevillinger af op til 15 timer 
Udnyttelsesgraden varierer fra år til år 

 
 

 
 

Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse 
 

Forudsætninger  
Individbaseret budget til 24,4 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 149.000 kr. 

 

 

 
 

Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud 

Forudsætninger  
Værestedet: 

Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en 
personlighedsforstyrrelse. 

Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl. 10.00 – 15.00 
Brugere: 35 

Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. 
 

Individbaseret budget til 41 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 186.000 kr. 
 

 

 
 

Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne 
 

Forudsætninger  
Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med 

syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikations-
vanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og 

undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke 
kan tilgodeses efter anden lovgivning. 

 

Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: 

Individbaseret budget til 2,16 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 218.000 kr. 
 

  



Tilbud til voksne med særlige behov 
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Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne 
 

Forudsætninger  

Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset 

Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de 

socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade – Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset 
den enkelte målgruppe. 

Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. 
 

Dele af §85-støtten er omlagt til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner. 
 

Andet: 
Individbaseret budget til 28,5 helårspersoner. 

 
Birkehuset og Marjatta: 

”Hvile i sig selv”. Fra 2018 1 egen borger, d.v.s. ingen indtægt fra anden kommune. 
 

 
 

Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning 

 

Forudsætninger 

21 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen – baseret på aktuelle anbringelser pr. juli 2017. 

  



Ældre og handicappede 
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Opgaver 

 

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og 
boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt drift af 

Sundheds- og frivillighedscentret. 
 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 
 
Forudsætninger for basisbudgettet 

 
 

Integreret døgnpleje - omfattet af rammeaftale med overførselsadgang: 
  

Aftalen omfatter: 
- Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem 

- Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem 
- Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i plejecentre 

 
  

Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: 
 

Plejecentrene – ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år 
 

Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: 170.374 
Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage 

Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: 3.276 
Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: 20.397 

 

Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt  
beregnet på grundlag af samlet 20.748 timer dag/aften. 

 
Kapacitet: 176 plejeboliger. 

Belægningsgrad: 88% 
Det betyder, at gennemsnitligt 8 – 10 plejeboliger står ledige under klargøring. 

 
Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) 

 
Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig.  

Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. 
 

Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. 
 

 
Eget hjem – omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år 

 
Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: 81.969 

Ca. 3.500 timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. 

  

Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% 
 

Natberedskab: 11.650 
 

Sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale ca. 12.500 
 

Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. 
 

Sygepleje: Fast beredskab  
 

Fra 2018 leveres praktisk hjælp hver 2. uge. 
 

Budget 2018 er øget med 3.059 timer på grund af den forventede demografiske 
udvikling i antallet af +80-årige. 

38% af de +80-årige forventes at skulle modtage gennemsnitligt 133 timers hjælp pr. år, svarende til 2,6 timer pr. 
uge. 

 



Ældre og handicappede 
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Forudsætninger  
Områder uden rammeaftale: 

 
Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til 

Servicelovens § 95: 661 timer pr. uge 
 

Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i 
henhold til Servicelovens § 96: 98 timer pr. uge 

 

 
Fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje: Administration, beklædning, forsikringer, it og telefoni, 

projektpersonale, tjenestebiler, tjenestekørsel, Sosu-
elever, uddannelse m.v. 

 
KLUB AKTIV, Strøby: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. 

DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. 
DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. 

 
SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Udgifterne dækker administration samt  

 drift og vedligehold af servicearealer på 
 Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven 

 og Plushøj 

 

Statsrefusion, særligt dyre sager: 3 personer under 67 år 
 

 
MELLEMKOMMUNAL BETALING: 

Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. 
 

Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. 
 

Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens 
plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2017 svarer til forventet Regnskab 2016. 

 
 

 
 

Forudsætninger  
Madservice 

Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: 150.000 kostenheder pr. år 
 Produktionspris: 75,70 kr. pr. kostenhed 

 
Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til 

madservice) og salg til øvrige kunder.  
 

Madservice, kernekunder: Aftager 89 % af køkkenets produktion,  
 svarende til 133.000 kostenheder. 

  
Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Aftager 11 % af køkkenets produktion,  

Overførselsadgang på over- /underskud. svarende til 17.000 kostenheder. 

 

Åben kantine, Hotherhaven: Personale: 72 timer – på hverdage 
 

 

 

  



Ældre og handicappede 
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Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede 

Forudsætninger  

Forebyggende hjemmebesøg: Personale: 68 timer pr. uge 

Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget 

praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. 
 

Generelle tilbud med aktiverende og  Tilskud til: 
forebyggende sigte: Dagcenterkørsel 

 Omsorgskonsulent 
 Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) 

 Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) 
 

Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: 
 

Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent for: 
 

Blinde og svagtseende: 1 dag pr. uge 
Hjerneskadede: 2 halve dage pr. uge 

Demensdagcenter Nichen: 4 åbningsdage pr. uge 
 

 

 

Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. 
 

Forudsætninger  
Budgetforslag er baseret på forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning 2, 2017. 

Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. 
 

 
 

Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af døende 
 

Forudsætninger  
Budgettet er baseret på et gennemsnit af tidligere års regnskabsresultater. 

 
 

 

Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
 

Forudsætninger  
Budgetforslag 2018 er baseret på forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning 2, 2017. 

 
 

 

Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift 
 
Forudsætninger  

Rammebudget skønnet på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger. 

 

 
 

  



Voksne 
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Opgaver 

 

Husvilde samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. 
 

 
 

Forudsætninger 

 
 

Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde 
 

Forudsætninger  
Pulje til udmøntning efter ansøgning. 

 
Tilskud til Café Stevnen på 0,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet følges op af en samarbejdsaftale. 

 
 

 
  



Tilbud til udlændinge 
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Opgaver 

 

Midlertidig indkvartering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig. 
 

 
 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab 
 
Forudsætninger  

 
Stevns Kommunes flygtningekvote for 2017 er 26 personer. Kvoten forventes opfyldt. 

Kvoten for 2018 udgør 19 personer. 
 

Budget 2018 svarer til: 
131 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering.  

Udgiften er gennemsnitligt 2.138 kr. pr. måned. 
Flygtningenes egenbetaling er cirkulærebestemt og udgør 2.192 kr. pr. måned (2017-pl). 

 
Nørregade 17 og Dalen 5 benyttes ikke længere til midlertidig indkvartering. 

De fleste øvrige private og kommunale lejemål forudsættes opsagt, således at kun Mandehoved 9 benyttes til 
midlertidig indkvartering. 

 
 

 
 

  



Sundhedsudgifter – uden for servicerammen 
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Opgaver 

 

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. 
 

 
 

Forudsætninger 

 

Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 
 
Forudsætninger  

Fra 2018 indføres en aldersdifferentieret afregning for borgernes brug af sundhedsvæsenet. Ændringen vedrører de 
somatiske indlæggelser og ambulante ydelser, samt forbrug af sygesikringsydelser. Desuden skal kommunerne 

ikke længere betale for genoptræning under indlæggelse.  
 

Det psykiatriske område er ikke berørt af omlægningen. 
 

I praksis betyder det, at kommunen skal betale en høj takst for +80-åriges forbrug af sundhedsydelser, en lidt 
lavere takst for 0-2 årige og 65-79 årige, og den laveste takst for 3-64 årige. 

 
Ifølge KL’s budgetvejledning forventes ændringerne at medføre lavere omkostninger for kommunerne på samlet 

set ca. 300 mio. kr. Ligeledes forventes ophør af medfinansiering af genoptræning under indlæggelse at spare 
kommunerne for ca. 300 mio. kr. Begge dele bliver reguleret i kommunernes bloktilskud. 

 
Budgetforslaget er beregnet på baggrund af skyggeberegning som aldersdifferentieret afregning af 

aktivitetsniveauet i 2016 og første halvdel af 2017. 
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I 1000 kr. 

Opr. 
budget 

2018 
BO1 
2019 

B02 
2020 

B03 
2021 

Børneudvalg 344.111 344.907 345.075 344.949 

Overførselsudgifter 4.684 4.684 4.684 4.684 

Børn 4.684 4.684 4.684 4.684 

Sociale formål - børn 4.684 4.684 4.684 4.684 

Serviceudgifter 340.405 341.201 341.369 341.243 

Pasningsordninger for børn 94.727 96.356 97.604 98.533 

Fælles formål indenfor børnepasning 9.367 10.996 12.244 13.173 

Dagplejen 12.036 12.036 12.036 12.036 

Daginstitutioner 58.081 58.081 58.081 58.081 

Særlige dagtilbud og klubber 2.083 2.083 2.083 2.083 

Tilskud til private pasningsordn. 13.160 13.160 13.160 13.160 

Skoler m.v. 192.250 191.417 190.337 189.282 

Folkeskoler fælles 7.327 8.950 7.839 6.778 

Folkeskoler 107.354 104.923 104.923 104.923 

Ungdomsskolen 10.380 10.380 10.380 10.380 

Skolefritidsordninger/ klubber 21.051 21.026 21.057 21.063 

Specialundervisn.regionale og km. tilbud 6.515 6.515 6.515 6.515 

Bidrag til statslige og private skoler 25.645 25.645 25.645 25.645 

Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 5.614 5.614 5.614 5.614 

Ungdommens uddannelsesvejledning 2.292 2.292 2.292 2.292 

Befordring af elever 6.072 6.072 6.072 6.072 

Familiehus og sundhedspleje 12.082 12.082 12.082 12.082 

Sundhedspleje 2.743 2.743 2.743 2.743 

PPR 3.357 3.357 3.357 3.357 

Tale-/høreundervisning 2.238 2.238 2.238 2.238 

Børne- og familiegrupper 3.744 3.744 3.744 3.744 

Egenbetaling og tilskud -21.869 -21.869 -21.869 -21.869 

Forældrebetaling -33.696 -33.696 -33.696 -33.696 

Fripladser 7.565 7.565 7.565 7.565 

Søskendetilskud 4.262 4.262 4.262 4.262 

Tilbud til børn og unge m. særlige behov 65.091 65.091 65.091 65.091 

Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge 39.945 39.945 39.945 39.945 

Forebyggende foranst. for børn og unge 18.875 18.875 18.875 18.875 

Døgninstitutioner for børn og unge 3.534 3.534 3.534 3.534 

Sikrede døgninst. for børn og unge 1.088 1.088 1.088 1.088 

Tilbud til unge handicappede 1.649 1.649 1.649 1.649 

Takstfinansierede institutioner -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 

Magnoliegården -1.876 -1.876 -1.876 -1.876 

Serviceudgifter udenfor servicerammen -978 -978 -978 -978 

Tilbud til børn og unge m. særlige behov -978 -978 -978 -978 

Central refusionsordning -978 -978 -978 -978 

 

 
 

 
 

  



Sociale formål - Børn 
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Opgaver 

 
Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af 

børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. 

 

 
 

 

 

Forudsætninger 

 

 

Delpolitikområde: Sociale formål - Børn 
 
Forudsætninger 

Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 8,9 mio. kr. til følgende områder: 
 

Udgifter vedr. samværsret mv. med børn 36.000 kr. 
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 2.394.000 kr. 

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 6.328.000 kr. 
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning 304.000 kr. 

 

Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af 

refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 
 

50% refusion -4.378.000 kr. 
 

 
 

 
 

 
  



Tilbud til børn og unge med særlige behov 
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Opgaver 

 
Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. 

 

 

 
 

 

Forudsætninger 

 
 

Delpolitikområde: Flygtningebørn 
 

Forudsætninger 
Antal helårspersoner:  Ingen 

 
 

 
  



Fællesudgifter 
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Opgaver 

 
Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. 

 

 

 
 

 

Forudsætninger 

 
 

Delpolitikområde: Fællesudgifter 
 

Forudsætninger 
Ingen 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  



Pasningsordninger for børn 
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Opgaver 

 
Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til 

private pasningsordninger. 

 

 
 

 

 

Forudsætninger 

 

 

Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning 
 
Forudsætninger 

Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres 
I alt forventes følgende behov for pladser i dagpleje og daginstitutioner (vuggestue og børnehave): 

 

Forventet behov for pladser 2018 2019 2020 2021 

Dagpleje og vuggestue 303 313 318 322 

Børnehave 507 527 545 560 

 
Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne i dagplejen og på institutionerne (0-5 år) korrigeres 

i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje 
på 3 mio. kr. i 2018 stigende til 6,8 mio. kr. i 2021. 

 
Øget normering og ændret tildeling til uddannet/ikke uddannet personale 

I budget 2018 er der afsat 0,9 mio. kr. til øget normering i daginstitutionerne og 0,3 mio. kr. til øget tildeling til 
uddannet personale (fra 60% til 65%). 

 
Lukkedage / Feriepasning 

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 
institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der 

afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. 
 

Ledelse i daginstitutioner / Omfordeling af personaleudgifter 
Pulje på 0,3 mio. kr. til omfordeling af personaleudgifter, nedsættelse af ledelsestiden og lokal løndannelse. 

 
 

Dagpasnings fælles - Personale 
 

Forudsætninger 
Pædagogisk konsulent 

Normering: 1 pædagogisk konsulent 
Tjenestekørsel: 10.000 kr. 

 
Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. 

 

Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever 

PAU-elever: 4 helårspladser á 215.300 kr. 
 

Praktikpladser 
Praktikpladser: 9 helårspraktikanter á 153.300 kr. 

 
Sprogvurdering af 3 årige 

Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) 
Midler til erfaringsudvekslingsmøde 

I alt er der afsat et budget på 60.000 kr. 
 

 
Øvrige fællesudgifter 

 
Forudsætninger 

Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet 
Der er afsat 68.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. 

 



Pasningsordninger for børn 
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Fællesarealer - Egestræde 14 
Rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- 

og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på 97.000 kr. 
 

Bedre kvalitet i dagtilbud 
Der er afsat 0,3 mio. kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. 

 
 

Mellemkommunale betalinger 

 
Forudsætninger 

Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave 
Børn i andre kommuner:  18,8 helårspersoner á 93.800 kr. pr. år 

Børn fra andre kommuner:  5,9 helårspersoner á 72.900 kr. pr. år 
 

Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm. 
Driftsudgifter og forældrebetaling: 

 Børn i andre kommuner:  5,6 helårspersoner á 142.900 kr. 
 Børn fra andre kommuner:  6,1 helårspersoner á 153.300 kr. 

 
 

 

 

 

Delpolitikområde: Dagplejen 
 
Forudsætninger 

Normerede pladser 109 pladser 
Ledelse 0,2 stilling 

Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 1,2 stillinger 
 

I alt et budget på 12,0 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til 
faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året. 

 
Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. 

 
Dagplejen er organiseret under Område Store Heddinge. 

 
 

 
 

 

Delpolitikområde: Daginstitutioner 
 

Forudsætninger 
 

Daginstitutioner 
Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: 

 
 Område Nordstevns 

 Område Store Heddinge 
 Område Hårlev 

 Område Rødvig 
 

Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: 
 

 Vuggestue 160 pladser 
 Børnehave 481 pladser 

 Specialgruppe – børnehave 18 pladser 
 

I alt et budget på 58,1 mio. kr. – Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret 
via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. 

 
Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og 

rammeaftaler. 
 

 
 



Pasningsordninger for børn 
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Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber 
 

Forudsætninger 

Særlige dagtilbud: 1 helårsperson á 488.000 kr. 

Særlige sfo-tilbud: 9,2 helårspersoner á 173.400 kr. 

 
 

 
 

 

Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger 
 
Forudsætninger 

Tilskud til privat pasning: 45,5 helårstilskud á 81.300 kr. (0-2 år) 
 

Tilskud til privatinstitutioner: 38,4 helårstilskud á 113.600 kr. (vuggestue) 
 93,4 helårstilskud á 54.600 kr. (børnehave) 

 
 

 
 

 

Områder med overførselsadgang – Pasningsordninger for børn 
 
Forudsætninger 

Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: 
 

Daginstitutioner: 
 Område Nordstevns 

 Område Store Heddinge 
 Område Hårlev 

 Område Rødvig 
 

Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: 
 

Børn & Læring 

 Pædagogisk konsulent 
 Dagplejen (lederløn) 

 Daginstitutioner (lederløn) 
 

 
Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af 

budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. 
 

 
  



Skoler mv. 
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Opgaver 

 
Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, 

specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og 

ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever. 

 
 

 

 
 

Forudsætninger 

 
 

Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles 
 

Puljer på folkeskoleområdet 
 

Forudsætninger 
Demografisk udgiftspres 

Der er indarbejdet budget til 2 velkomstklasser, som overføres til folkeskolerne (pt. Hotherskolen) i forhold til 
faktisk behov. Udover nuværende kendte to-sprogede (tildeling til skolerne) er der indarbejdet en pulje på 0,7 mio. 

kr. til flere to-sprogede (flygtningekvote). 

 

Lærernes undervisningstid 
Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,6 mio. kr. i overslagsårene til ændring af tildelingen til lærernes 

undervisningstid fra 780 til 750 årlige undervisningstimer fra 1. august 2018. Budgettet overføres til skolerne i 
forbindelse med planlægningen af skoleår 2018/2019. 

 
Øvrig undervisning 

Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene til ændring af øvrig undervisningstid fra 6,7 til 8 
årlige timer pr. elev fra 1. august 2018. Budgettet overføres til skolerne i forbindelse med planlægningen af skoleår 

2018/2019. 
 

Tværgående aktiviteter på skoleområdet 
Pulje på 0,3 mio. kr. til kvalitetsløft og kompetenceudvikling af folkeskolen. Formålet med puljen er at give 

skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. 
 

International dimension 
Der er afsat 0,3 mio. kr. til international dimension i folkeskolerne. 

 
Ind- og udslusningsaktiviteter – Specialundervisning mv. 

Pulje på 0,1 mio. kr. til f.eks. ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. 
 

Pulje til enkeltintegration af elever 
Der er afsat en pulje på 1,3 mio. kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre 

skoler 
 

Pulje til specialundervisning 

Der er indarbejdet en pulje på 0,5 mio. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug 

i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Puljen er primært til elever i eksterne tilbud uden for kommunen. 

 
Ekstra pædagog – Store Heddinge Skole 

Der er afsat 0,2 mio. kr. 2018 til en ekstra pædagog i skoleår 2017/2018 på Store Heddinge Skole. 
 

 
Folkeskoler fælles - Personale 

 
Forudsætninger 

Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune 
1,2 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. 

 
Frikøb – Folkeskoler 

1,5 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. – Udgiften finansieres af lærerkredsen. 
 

Læse-/skrivekompetencecenter 
Der er afsat 0,5 mio. kr. (1 stilling) til læse-/skrivekompetencecenter, som er finansieret af puljen til tværfaglige 

aktiviteter. Ledelsen og tovholderfunktion for læse-/skrivekompetencecenter ligger på en af skolerne. 



Skoler mv. 
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Folkeskoler – Fælles – IT mv. 
 

Forudsætninger 
Folkeskoler – Fælles – IT 

Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på 52.000 kr. I 2019 og overslagsårene er afsat 0,1 mio. kr. 
idet Intra udgår og erstattes af Aula. 

 
 

Folkeskoler – Mellemkommunale betalinger 

 
Forudsætninger 

Plejebørn 
Plejebørn i andre kommuner: 10,2 helårselever á 68.000 kr. 

Plejebørn i Stevns kommune: 20,6 helårselever á 70.300 kr. 
Plejebørn – Støtteundervisning: Indtægt på 382.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som 

er tildelt/tildeles skolerne. 
 

Frit skolevalg 
Elever i andre kommuner: 78,9 helårselever á 64.000 kr. (heraf 28 elever i 10. klasse i Køge) 

Elever i Stevns kommune: 38,6 helårselever á 68.600 kr. 
 

EUD 10 – Særligt 10. klassesforløb 

Basisudgift: 252.000 kr. 

Udgift pr. elev pr. år 9 elever á 26.800 kr. 
Evt. ændringer i betalingsmodellen: 51.000 kr. 

 
 

Modersmålsundervisning 
Modersmålsundervisning: 10.000 kr. 

 
 

Specialundervisning – Mellemkommunale betalinger / Interne afregninger 
 

Forudsætninger 
Specialundervisning i andre kommuner 

Elever i andre kommuner: 0,6 helårsperson á 120.000 kr. 
Julemærkehjem: 65.000 kr. 

 
Strøbyskolen – Undervisning 

Elev fra anden kommune -140.000 kr. (nettoindtægt) 
 

Strøbyskolen – behandling 
Egne elever -1.041.000 kr. 

 
Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Regnbue- og Autismegruppen. 

 
Stevns Dagskole – Undervisning 

Elev(er) fra anden kommune -87.000 kr. 
 

Stevns Dagskole – Behandling 

Egne elever -3.339.000 kr. 

Elev(er) fra anden kommune -72.000 kr. (nettoindtægt) 
 

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen. 

 
 

Syge- og hjemmeundervisning 
 

Forudsætninger 
Hjemmeundervisning: 10.000 kr. 

Sygehusundervisning: 62.000 kr. 
 

 
Skole-IT 

 
Forudsætninger 

IT- og mediekonsulent: 1 stilling 
IT-medarbejdere: 2 stillinger 



Skoler mv. 
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Betaling til Stevns Bibliotek 52.000 kr. 
Øvrige udgifter: 237.000 kr. 

 
Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. 

 
 

 
 

 

Delpolitikområde: Folkeskoler 
 

Folkeskoler 
 

Forudsætninger 
Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: 

 
Strøbyskolen 

Almenklasser ca. 780 elever fordelt på ca. 30 klasser 
Regnbuegruppen (undervisning og behandling) normeret til 19 elever fordelt på 3 klasser 

Autismegruppen (undervisning og behandling) normeret til 4 elever 
 

Store Heddinge Skole 

Almenklasser ca. 550 elever fordelt på ca. 25 klasser 

Specialklasserækken normeret til 16-20 elever fordelt på 2 klasser 
 

Hotherskolen 
Almenklasser ca. 400 elever fordelt på ca. 20 klasser 

H-klasserne (specialklasser) normeret til 35 elever på 3 klasser 
Stevns Dagskole (undervisning og behandling) normeret til 35 elever 

 
Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme. 

 
I alt et oprindeligt budget på 107,4 kr. Fra 1. august 2018 tilføres ekstra midler til sænkning af lærernes 

undervisningstid fra 780 til 750 årlige timer og ekstra midler til øvrig undervisning fra 6,7 til 8 årlige timer pr. elev. 
Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i 

ressourcetildelingsmodellen. 
 

Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- 
og rammeaftaler. 

 
 

Projektmidler til folkeskolerne 
 

Forudsætninger 
Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2018 på 0,4 mio. kr. Herudover er der fra A.P. Møller fonden 

bevilget midler til Projekt Naturlig-VIS. 
 

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. 

 
 

 
 

 

Delpolitikområde: Ungdomsskolen 
 
Ungdomsskolen - Fælles formål 

 
Forudsætninger 

Puljer 
Svømmeundervisning: 1.084.000 kr. 

Omprioritering af budget: 205.000 kr. 
Projekt Nye Veje: 834.000 kr. 

Rammebesparelse: -615.000 kr. 
 

”Omprioritering af budget” er en pulje, som er afsat til nye tiltag, f.eks. fælles idrætsdage. Puljen blev afsat i 
forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. 

 
 



Skoler mv. 
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Personale 
Leder: 1 stilling 

SSP-Konsulent 1 stilling 
Forebyggende arbejde ca. 0,5 stilling 

Administration 0,5 stilling 
Servicemedarbejder: 0,25 stilling 

 
Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er 

omfattet af mål- og rammeaftaler. 

 
Øvrig drift for hele ungdomsskolens område 

Kontorhold mv. 249.000 kr. 
Personalebefordring 52.000 kr. 

Forebyggende arbejde: 179.000 kr. 
 

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. 
 

Drift af køretøjer – Befordring af elever 
Drift af bus, biler og cross-maskinger: 126.000 kr. 

Forsikringer løsøre, biler, materiel mv. 84.000 kr. 
 

Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever. 

 

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. 
 

Bygningsdrift 
Der er afsat 0,5 mio. kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende 

bygninger: 
 

 Almen Ungdomsskole 
 Ungdomsdagskolen 

 Industrivej 28, Hårlev 
 Kystvejen 361 – Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter) 

 
Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. 

 
Ungdomsdagskolen - Behandling 

Egne elever -432.000 kr. 
 

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen. 
 

 
Almen Ungdomsskole 

 
Forudsætninger 

Ledelse og undervisning: ca. 2,8 stilling 
Knallertkøreskole: 56.000 kr. 

Materialer, aktiviteter mv. 280.000 kr. 
 

Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler 

 

 
Dagskoler 

 

Forudsætninger 
 

Ungdomsdagskolen 
Normering: 24 elever 

Ledelse, undervisning og behandling: ca. 6 stillinger 
Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 277.000 kr. 

 
Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler 
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Delpolitikområde: Skolefritidsordninger 
 

Puljer 

 

Forudsætninger 

Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) 
I alt forventes følgende behov for pladser i dagpleje og daginstitutioner (vuggestue og børnehave): 

 

Forventet behov for pladser 2018 2019 2020 2021 

SFO Morgen 425 406 377 362 

SFO 0.-3. klasse 643 613 589 563 

SFO 4.-6. klasse 193 191 187 184 

 

Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO´erne korrigeres i forhold til behov for 
pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en 

pulje på -0,2 mio. kr.  
 

Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter – Skolefritidsordninger 
Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden 

mv.) på grund af det faldende børnetal. 
 

Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger 
Der er afsat 72.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. 

 
 

Mellemkommunale betalinger 
 

Forudsætninger 
Pasning over kommunegrænser 

Betaling til kommuner: 26,4 helårspersoner á 18.300 kr. 
Betaling fra kommuner: 15,6 helårspersoner á 9.000 kr. 

 
Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.  

Driftsudgifter og forældrebetaling: 
 Børn i andre kommuner:  7,4 helårspersoner á 33.400 kr. 

 Børn fra andre kommuner:  15,7 helårspersoner á 20.800 kr. 

 
 

Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid 
 

Forudsætninger 
Skolefritidsordninger 

I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne 
er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner: 

 
 Hopstar (Store Heddinge Skole) 

 SFO Strøbyskolen 
 Krudthuset (Hotherskolen) 

 SFO Stevns Dagskole 
 

Samlet set har SFO´erne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: 
 

 SFO - Morgenmodul 375 pladser 
 SFO – 0.- 3. klasse 675 pladser 

 SFO – 4.- 6. klasse 167 pladser 
 SFO - Specialgrupper – morgen 8 pladser 

 SFO - Specialgrupper – 0. – 3. klasse 36 pladser 
 SFO – Specialgrupper – 4. – 6. klasse 28 pladser 

 
I alt et samlet oprindeligt budget på 18,2 mio. kr. (incl. rengøring – øvrig bygningsdrift budgetteres under 

skolerne) 
 

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i 
ressourcetildelingsmodellen. 

 



Skoler mv. 
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Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og 
rammeaftaler. 

 
UngStevns – Fritid (Ungdomsskolen) 

UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på 2,4 mio. kr. 
incl. bygningsdrift af Ellehallen og Munkegården 

 
Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler. 

 

 
 

 
 

Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud 
 

Forudsætninger 
Regionale tilbud 

Objektiv finansiering – regionale tilbud: 76.000 kr. 
Specialundervisning i regionale tilbud: 2,2 helårselever á 283.600 kr. 

 
Kommunale tilbud 

Kommunens egne specialtilbud: 2 helårselever á 320.000 kr. 

Specialundervisningstilbud, anden kommune: 11 helårselever á 313.100 kr. 

Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 6,2 helårselever á 278.400 kr. 
 

 
 

 
 

Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler 
 

Forudsætninger 
Betalinger til staten vedr. undervisning: 668 elever á 35.100 kr. 

Betalinger til staten vedr. SFO: 244 elever á 9.000 kr. 
 

 
 

 
 

Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 
 
Forudsætninger 

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: 130 elever á 34.500 kr. 
Kommunale tilskud til frie kostskoler: 3 elever á 209.700 kr. 

VUC incl. Stærk fra start mv.: 499.000 kr. 
 

 
 

 
 

Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 

Forudsætninger 
Betaling til Køge Kommune til Uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i 

maj 2017 med foreløbige elevtal, svarende til en udgift på 2,3 mio. kr. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Skoler mv. 
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Delpolitikområde: Befordring af elever 
 

Forudsætninger 

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.: 2.976.000 kr. 

Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen): 259.000 kr. 

Skolebuskort: 1.296.000 kr. 
Sygekørsel: 51.000 kr. 

Sproggruppen: 77.000 kr. 
Regionale tilbud: 221.000 kr. 

Kommunale specialskoler: 1.530.000 kr. 
Betaling fra andre kommuner: -338.000 kr. 

 
 

 
 

 

Områder med overførselsadgang 
 
Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler: 

 
Folkeskoler: 

 Skole-IT 

 Strøbyskolen 

 Store Heddinge Skole 
 Hotherskolen (incl. Stevns Dagskole) 

 
Ungdomsskolen 

 Ungdomsskolen – Fælles formål 
 Almen Ungdomsskole 

 Dagskole 
 UngStevns Fritid - Ungdomscafé 

 
Skolefritidsordninger: 

 Hopstar (Store Heddinge Skole) 
 SFO Strøbyskolen  

 Krudthuset (Hotherskolen) 
 

Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: 
 

Børn & Læring 
 Folkeskoler (lederlønninger) 

 Ungdomsskolen (lederløn) 

 
Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af 

budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. 
 

 
  



Familiehus og sundhedspleje 
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Opgaver 

 
Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen. 

 

 

 
 

 

Forudsætninger 

 
 

Delpolitikområde: Sundhedspleje 
 

Forudsætninger 
Personaleudgifter: 2.490.000 kr. 

Administration: 116.000 kr. 
Drift og aktiviteter: 121.000 kr. 

Grunde og bygninger: 16.000 kr. 
 

En del af budgettet er til ”Tilbud om forældreuddannelse” – Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget. 
 

Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler. 

 

 
 

 
 

Delpolitikområde: PPR 
 

Forudsætninger 
Lønsum: 3.139.000 kr. 

Øvrige personaleudgifter 100.000 kr. 
Drift og aktiviteter 118.000 kr. 

 
Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. 

 
 

 
 

 

Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning 
 

Forudsætninger 
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

Lønsum: 316.000 kr. 
Objektiv finansiering: 5.000 kr. 

 
Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. 

 

Tale-/høreundervisning 

Lønsum: 1.412.000 kr. 
Øvrige personaleudgifter: 23.000 kr. 

Drift og aktiviteter: 59.000 kr. 
 

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. 
 

Sprogstimulering af førskolebørn 
Lønsum: 371.000 kr. 

Drift og aktiviteter: 52.000 kr. 
 

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. 
 

 
 

 
 

 



Familiehus og sundhedspleje 
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Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen 
 

Forudsætninger 

Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: 5.033.000 kr. 

Øvrige personaleudgifter: 120.000 kr. 

Drift og aktiviteter: 163.000 kr. 
60 støttetimer pr. uge: 448.000 kr. 

Behandlingsdel – Egne børn -2.215.000 kr. 
 

Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. 
 

Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger 
(under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov) 

 
Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på 

øvrige udgifter.  
 

 
 

 
 

Områder med overførselsadgang 
 

Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: 
 

Børn & Læring 
 Sundhedsplejen 

 
 

Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: 
 

Familiehuset 
 PPR 

 Pædagogisk bistand til børn i førskolealderen 
 Tale-/høreundervisning 

 Sprogstimulering af førskolebørn 
 Børne- og familiegruppen 

 
 

Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af 
budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. 

 

 
 

 
 

 
  



Egenbetaling og tilskud 
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Opgaver 

 
Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, 

daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger. 

 

 
 

 

 

Forudsætninger 

 

 

Delpolitikområde: Forældrebetaling 
 
Forudsætninger 

Dagplejen og Daginstitutioner 
Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat 

en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne. 
 

I alt en forventet indtægt på 19,2 mio. kr. 
 

Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk 

udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. 

 
Skolefritidsordninger 

I 2018 er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): 
 

 SFO Morgen 315 kr. 
 SFO Førskolebørn 1.820 kr. 

 SFO 0.-2. klasse 1.505 kr. 
 SFO 3. klasse 1.290 kr. 

 SFO 4.-6. klasse 865 kr. 
 SFO 4.-6. klasse – Kontrolleret ordning 1.290 kr. 

 
Den samlede egenbetaling svarer til 65% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt 

forældrefinansieret. 
 

I alt en indtægt på 14,5 mio. kr. 
 

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i 
ressourcetildelingsmodellen. 

 
 

 
 

 

Delpolitikområde: Fripladser 
 

Forudsætninger 

Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: 7.277.000 kr. 

Fripladstilskud – Frokostmåltid: 55.000 kr. 
Fripladstilskud – Privatinstitutioner: 233.000 kr. 

 
Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 21,6% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til 

privatinstitutioner udgør 2,5% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. 
 

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til 
demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne 

bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i 
ressourcetildelingsmodellen. 
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Delpolitikområde: Søskendetilskud 
 

Forudsætninger 

Søskendetilskud excl. frokostmåltid: 4.207.000 kr. 

Søskendetilskud – Frokostmåltid: 55.000 kr. 

 
Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 12,5% af forældrebetalingen. 

 
I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til 

demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne 
bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i 

ressourcetildelingsmodellen. 
 

 
 

  



Tilbud til børn og unge med særlige behov 
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Opgaver 

 
Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner 

for børn og unge. 

 

 
 

 

 

Forudsætninger 

 

 

Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 
 
Forudsætninger 

Plejefamilier: 41 helårspersoner á 441.900 kr. 
Netværksplejefamilier: 4 helårspersoner á 144.000 kr. 

Akutplejefamilie: 251.000 kr. 
Akutanbringelser pba. overgrebspakken: 1.520.000 kr. 

Uddannelse og supervision af plejefamilier: 179.000 kr. 
Opholdssteder for børn og unge: 15 helårspersoner á 903.900 kr. 

Kost- og efterskoler: 3,5 helårspersoner á 349.400 kr. 

Eget værelse mv.: 6 helårspersoner á 671.800 kr. 

Advokatbistand: 101.000 kr. 
Socialtilsyn – Objektiv finansiering: 654.000 kr. 

Egenbetaling: -217.000 kr. (indtægt) 
 

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal 
budgetterede helårspersoner. 

 
Refusion (50% af udgifterne) – advokatbistand 51.000 kr. 

 
 

 
 

 

Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
 
Forudsætninger 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: 9 helårspersoner á 52.300 kr. 
Familiebehandling: 16 helårspersoner á 94.000 kr. 

Aflastningsordninger: 15 helårspersoner á 169.900 kr. 

Fast kontaktperson: 48 helårspersoner á 94.100 kr. 
Døgnophold: Ingen. 

Formidling af praktikophold: 62.000 kr. 
Anden hjælp – Rådgivning, behandling mv.: 440.000 kr. 

Økonomisk støtte: 1.292.000 kr. 
Støtteperson i f.m. anbringelse: 443.000 kr. 

Børnehuse – Objektiv finansiering: 126.000 kr. 

Børnehuse – Takstfinansiering: 76.000 kr. 

Rådgivning og afledte ydelser: 190.000 kr. 
Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud 7.195.000 kr. 

Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 10.000 kr. 
 

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal 
budgetterede helårspersoner. 

 
 

 
 

 

Delpolitikområde: Døgninstitutioner 
 
Forudsætninger 

Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: 2 helårsperson á 1.175.000 kr. 
Sociale adfærdsproblemer: 1 helårsperson á 1.175.000 kr. 
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Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal 
budgetterede helårspersoner. 

 
Herudover er der 2 helårspersoner med 100% refusion 

 
 

 
 

 

Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 
 

Forudsætninger 
Objektiv finansiering: 722.000 kr. 

Takstfinansiering: 0,3 helårsperson á 1.464.000 kr.  
 

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal 
budgetterede helårspersoner. 

 
 

 
 

 

Delpolitikområde: Tilbud til unge handicappede 
 
Forudsætninger 

Plejefamilier og opholdssteder: 
 Opholdssteder: 1 helårsperson á 852.000 kr. 

 
Forebyggende foranstaltninger: 

 Aflastningsordninger: 2,5 helårspersoner á 282.400 kr. 
 Fast kontaktperson for hele familien: 1 helårsperson á 85.000 kr. 

 Økonomisk støtte: 6.000 kr. 
 

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal 
budgetterede helårspersoner. 

 
 

 
 

 
 

  



Takstfinansierede institutioner 
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Opgaver 

 
Døgninstitution for børn og unge (§67) 

 

 

 
 

 

Forudsætninger 

 
 

Delpolitikområde: Magnoliegården 
 

Forudsætninger 
Magnoliegården består af døgnbehandling og skoledel. Herudover er der mulighed for at indskrive børn til 

observation og udredning, hvor prisen aftales mellem køber og sælger (Magnoliegården) i forhold til behovet for 
det enkelte barn 

 
Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede 

driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at 
afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er 

der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om 

omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem 

kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". 
 

Døgnbehandling 23 pladser med en belægningsgrad på 90% 
Skoletilbud 18 pladser med en belægningsgrad på 83% 

 
Takster i 2018 

Døgnbehandling: 3.105 kr. pr. døgn 
Skole 907 kr. pr. dag 

 
Driftsbudget 

Driftsudgifter: 26,7 mio. kr. 
Indtægter via takster 28,5 mio. kr. 
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Opgaver 

 
Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager. 

 

 

 
 

 

Forudsætninger 
 
 

Delpolitikområde: Central refusionsordning 
 

Forudsætninger 
Opholdssteder: 14 helårspersoner á -44.400 kr. 

Forebyggende foranstaltninger: 1 helårsperson á -104.000 kr. 
Plejefamilier 1 helårsperson á -18.000 kr. 

Døgninstitutioner: 2 helårspersoner á -95.500 kr. 
Sikrede døgninstitutioner: 0,3 helårspersoner á -172.000 kr. 
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1000 kr. Opr. B01 B02 B03 

2018-prisniveau budget 2019 2020 2021 

  2018       

Natur- Fritids- og Kulturudvalget 35.627 36.809 37.169 37.169 

Serviceudgifter 35.627 36.809 37.169 37.169 

Turisme 1.727 2.026 2.026 2.026 

Turisme 1.727 2.026 2.026 2.026 

Kulturel virksomhed og kulturområder 6.570 7.208 7.314 7.314 

Museer 2.622 2.695 2.695 2.695 

Teatre 107 110 110 110 

Musikskole 2.018 2.350 2.456 2.456 

Stevns Fyr og Kulturområder 1051 1208 1208 1208 

Andre kulturelle opgaver 772 845 845 845 

Lystbådehavn 141 141 141 141 

Rødvig Lystbådehavn 141 141 141 141 

Folkeoplysning og fritid 15.861 16.217 16.471 16.471 

Fælles formål 311 311 311 311 

Folkeoplysende voksenundervisning 979 1004 1004 1004 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 1.310 1.347 1.347 1.347 

Lokaletilskud 1.768 1.818 1.818 1.818 

Børnenes sommer 101 102 102 102 

Fritidsfaciliteter 11.392 11.635 11.889 11.889 

Biblioteksvæsen 8.766 8.671 8.671 8.671 

Fællesudgifter bibliotekerne 7.868 7.801 7.801 7.801 

Biblioteket i Store Heddinge 192 199 199 199 

Biblioteket i Hårlev 283 256 256 256 

Biblioteket i Strøby Egede Bycenter 306 281 281 281 

Lokalhistorisk arkiv 117 134 134 134 

Vandløbsvæsen 1.401 1.403 1.403 1.403 

Vedligeholdelse af vandløb og åer mm 1.401 1.403 1.403 1.403 

Natur- og miljøbeskyttelse 1.231 1.229 1.229 1.229 

Miljøbeskyttelse 206 206 206 206 

Naturbeskyttelse 421 421 421 421 

Miljøtilsyn - virksomheder -110 -112 -112 -112 

Øvr. planlægn., unders.tilsyn m.v. 714 714 714 714 

Skadedyrsbekæmpelse -70 -86 -86 -86 

Rottebekæmpelse/herreløse katte -70 -86 -86 -86 
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Opgaver 

 

Turisme og turismesamarbejder 

 

 

Forudsætninger  

 

Turistarbejde 
 

Forudsætninger 
 

Der er afsat beløb under turistarbejde til følgende områder: Tilskud til turistsamarbejde Visit Sydsjælland - Møn 
samt til ekstra pulje til turisme og til medlemskab af Fishing Zealand 

 
Turistsamarbejde Visit Sydsjælland - Møn 1215.000 kr. 

Turismepulje 450.000 kr. 
Fishing Zealnad 154.000 kr. 
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Opgaver 

 
 

Museer, Teatre, Musikarrangementer, Musikskole, Andre kulturelle opgaver, Stevns Fyr, Boesdal Kalkbrud, Stevns 
Naturcenter og Stevnsfortet 

 
 

 

Forudsætninger  

 

Delpolitikområde: Museer 
 

Forudsætninger 
 

Der er afsat kr. 1.846.000 kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Tilskud beregnes på grundlag af 
forventet indbyggertal pr. 1/1-2018 på ca. 22.500 personer i alt. Tilskuddet var i 2017 på 58,56 kr. pr. indbygger 

inkl. indeksering. Den resterende del udgøres af et ekstra tilskud, som blev bevilget i 2013 på 525.000 kr. Der kan 
ske ændringer i det indbyggertal, der danner grundlag for beregningen i 2018 og det endelige tilskudsbeløb.  

 

Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af 

Koldkrigsmuseum Stevnsfort i Stevns Kommune. Stevns og Faxe kommuner har indgået en samdriftsaftale på 
museumsområdet. Aftalen løber frem til den 31.12 2019, hvorefter den automatisk forlænges i endnu fire år. 

 
 

Delpolitikområde: Teatre 
 

Forudsætninger 
 

Stevns Teaterforening 110.000 kr. 

 
 

Delpolitikområde: Musikskole 

 
Forudsætninger 

 
Der er i budget 2018 afsat midler til ansættelse af musikskoleleder, ligesom der i de kommende år er afsat midler 

til opnormering driften. I 2018 er det samlede nettodriftsbeløb på 2.350 t.kr. Frem mod 2020 stiger nettodriften til 
2.456 t.kr. 

 
Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver 

Forudsætninger 
 

Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter 
NFK's retningslinjer: 

 
Foreningen Norden    41.000 kr. 

Stevns Lokalradio     60.000 kr. 
Lokal Historisk Arkiv St. Heddinge    16.000 kr.   

Ranestedet Varpelev bygade     10.000 kr.   
Kulturpulje      391.000 kr. 

Kulturaftaler     123.000 kr.   
Fælleshus Strøby Egede    204.000 kr. 
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Delpolitikområde: Stevns Fyr 

Forudsætninger 

 

Stevns Fyr      771.000 kr. 

Fyrvej Ekskadrille 543    143.000 kr 
 

Delpolitikområde: Boesdal kalkbrud 

Forudsætninger 
 

Vedligehold m.v.    122.000 kr. 

 

Delpolitikområde: Stevnsfortet 

Forudsætninger 

 
Betaling af visse udgifter    172.000 kr. 

Delpolitikområde: Stevns Naturcenter 

Forudsætninger 
 

 
Stevns Kommune har pr. 1. jan. 2018 igen hjemtaget driften af Stevns Naturcenter. Før blev driften varetaget af 

Østsjællands Museum.  
 

Der er til driften afsat:     849.000 kr.  
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Forudsætninger  

 

Delpolitikområde: Rødvig Lystbådehavn 

 

Forudsætninger 
 

Driften af Rødvig Lystbådehavn inkl. havnefogedfunktion er pr. 1.7.17 overdraget til Rødvig Fiskerihavn. Der i den 

forbindelse indgået en samdriftsaftale pr. 27.06.17 mellem Stevns Kommune og Rødvig Fiskerihavn, hvor de 
nærmere vilkår for den fremtidige drift er aftalt. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel, dog først fra 

31.12.18.  
 

Af aftalen fremgår at de fremtidige indtægter og udgifter ved drift at Lystbådehavnen tilfalder Rødvig Fiskerihavn. 
Dermed har Stevns Kommune fra 2018 ikke har nogle direkte udgifter til drift af Rødvig Lystbådehavn. 

 
Der er til vedligehold afsat:    141.000 kr. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



Folkeoplysning og Fritid 
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Opgaver 

 

 
Idrætshaller, folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Aktiv 

sommer og andre fælles formål. 
 

 
 

Forudsætninger  

 
Delpolitikområde: Fælles formål 

 
Forudsætninger 

 
Der er afsat kr. 311.000 til følgende områder vedr. fællesformål: 

 
Udviklingspulje 

Uddannelsespulje 
FOU nævnsmedlemmer 

 

 

Delpolitikområde: Idrætshaller 
 

Forudsætninger 
 

Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller: 
 

Hårlevhallen inkl. Hellested og Boestofte 3.515.000 kr. 
Strøbyhallen   2.084.000 kr. 

Stevnshallen   383.000 kr. 

Stevnsbadet   3.980.000 kr. 
Kunstgræsbanen  255.000 kr. 

Strøby Fælled   19.000 kr. 
Multihallen Rødvig  526.000 kr. 

 
 

 
Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning 

Forudsætninger 

 
Der er afsat kr. 1.004.000 til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning: 

 
Tilskud lønninger undervisning og kurser  

Mellemkommunal betaling 
 

Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

 

Forudsætninger 
 

Til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven, er der afsat kr. 1.347.000 kr. til aktiviteter. 
Pengene administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget. 

 
Delpolitikområde: Lokaletilskud 

 
Forudsætninger 

 
Der er afsat følgende beløb i budgettet: 1.818.000 kr.  

 
 

  



Folkeoplysning og Fritid 
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Delpolitikområde: Børnenes sommer / Aktiv sommer 
 

Forudsætninger 
 

Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie. Der er afsat 102.000 kr. til 
formålet. 

 
 

 

 
 

  



Biblioteksvæsen 
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Opgaver 

 
 

Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns Kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store 

Heddinge, desuden findes lokalbiblioteker i Hårlev og Strøby Egede. 

 
 

 

 

Forudsætninger  

 

Delpolitikområde: Fællesudgifter bibliotekerne 
 

Forudsætninger 
 

Fællesudgifterne dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter til personale, materialer, aktiviteter, it og 
inventar og indtægter fra gebyrer, salg af materialer, erstatninger og kopiering samt overførsler. 

 
 

Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget 
Stevnsboerne låner i Køge. 

 

Delpolitikområde: Biblioteket i Store Heddinge 

 
Forudsætninger 

 
Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. 

 
Delpolitikområde: Biblioteket i Hårlev 

 
Forudsætninger 

 
Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes 

af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. 
 

 
Delpolitikområde: Biblioteket i Strøby Egede 

 
Forudsætninger 

 
Den årlige leje aftalt til 249 m2 á 931,73 kr. pr. m2, svarende til 232.000,00 kr. excl. moms – med en årlig 

regulering pr. den 1. januar. 

Lejemålet kan fra lejers side tidligst opsiges til fraflytning den 31.5.2025. 

 

 
Delpolitikområde: Lokalhistorisk arkiv 

 

Forudsætninger 
 

Udgifter til løn, materialer, It og inventar. 
 

 
 

  



Vandløbsvæsen 
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Opgaver 

 
 

Vedligeholdelse af vandløb og åer m.m. 

 

 
 

 

Forudsætninger  

 
Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m. 

 
Forudsætninger 

 
Vedligeholdelse af åbne vandløb 

Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb. 
 

Slusen 
Der er afsat midler til vedligholdelse af "Slusen" ved Prambroen. 

 
Vedligholdelse af Stevnsåen 

Der er indgået aftale med Faxe kommune om vedligeholdelse af å mellem nabokommune. 

 

 
 

 
 

  



Natur- og Miljøbeskyttelse 
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Opgaver 

 

 
Naturbeskyttelse, miljøtilsyn på virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser til m.v. 

 
 

Forudsætninger  

 
Delpolitikområde: Fælles formål 

 
Forudsætninger 

 
Miljøtilsyn ved egen indsats eller tilkøbt assistance, herunder kvalitetsstyringssystem, it-programmer m.v. 

 
 

 
Delpolitikområde: Naturbeskyttelse 

 
Forudsætninger 

 

Der er afsat midler til den kommunale naturbeskyttelsesindsats, herunder Tryggevælde, bekæmpelse af invasive 

arter m.m. 
 

 
Delpolitikområde: Miljøtilsyn - Virksomheder 

 
Forudsætninger 

Tilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug samt opkrævning af gebyrer for opgaven. 
Opfyldelse af lovkrav om tilsyn. m.v. samt gebyropkrævning i henhold til lovgivning. 

 

 
Delpolitikområde: Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.m. 

 
Forudsætninger 

Tilsyn i forbindelse med klager over miljøsgener, kontrol af badevandskvalitet og vandindvinding, miljøportalen, 
spildevand og jordforurening m.v. 

 
Indgået aftale med analysefirma om prøvetagning af badevandsprøver. Afsat midler til øvrige områder, herunder 

miljøportal. 
 

 
  



Skadedyrsbekæmpelse 
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Rottebekæmpelse samt herreløse katte. 
 

 
 

 
 

Forudsætninger  

 

Delpolitikområde: Rottebekæmpelse/herreløse katte 
 

Forudsætninger 
 

Kontrakt med Kiratin, årlig udgift ca. 796.250 kr. + diverse administrationsudgifter m.v. 
Indtægterne beregnes i 2018 med 0,0493 promille af ejendomsvurderingen. 

Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte. 
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Budgetforudsætninger 2018 

Plan og Teknikudvalget 

 

Skattefinansierede område 

Brugerfinansierede område - Renovation 

 
 

 
 

 



Overblik 
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Overblik 
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I 1.000 kr. 
I 2018-priser 

Opr. 
Budget 
2018 

B01 
2019 

B02 
2020 

B03 
2021 

          

Plan- og Teknikudvalg 43.115 43.439 43.439 43.439 

          

Serviceudgifter 49.668 50.190 50.190 50.190 

Vejvæsen 12.940 12.940 12.940 12.940 

Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) 10.427 10.427 10.427 10.427 

Vintertjeneste 2.513 2.513 2.513 2.513 

Kollektiv trafik 17.851 18.363 18.363 18.363 

Busdrift - tilskud 17.851 18.363 18.363 18.363 

Jordforsyning -336 -336 -336 -336 

Ubestemt formål -336 -336 -336 -336 

Faste ejendomme og fritidsområder 7.963 7.963 7.963 7.963 

Fælles formål (ydelsesstøtte og lejetab) 7.402 7.402 7.402 7.402 

Beboelses- og erhvervsejendomme -419 -419 -419 -419 

Andre faste ejendomme 873 873 873 873 

Byfornyelse 107 107 107 107 

Materielgården 11.250 11.260 11.260 11.260 

Materielgårdens drift -1.712 -1.712 -1.712 -1.712 

Km.veje, stier og pladser 8.441 8.451 8.451 8.451 

Grønne områder og naturpladser 4.521 4.521 4.521 4.521 

          

Serviceudgifter udenfor servicerammen -6.553 -6.751 -6.751 -6.751 

Faste ejendomme og fritidsområder -6.553 -6.751 -6.751 -6.751 

Ældreboliger -6.553 -6.751 -6.751 -6.751 

 
 

I 1.000 kr. 

I 2018-priser 

Opr. 
Budget 

2018 

B01 

2019 

B02 

2020 

B03 

2021 

          

Det brugerfinansierede område -529 -529 -529 -529 

          

Renovation -529 -529 -529 -529 

Dagrenovation -601 -601 -601 -601 

Haveaffald 17 17 17 17 

Glas, papir og pap 131 131 131 131 

Genbrugsstationer -605 -605 -605 -605 

Administration 529 529 529 529 

  



Vejvæsen 
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Opgaver 

 

Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. 
 

 

Forudsætninger  

 

Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) 
 

Vejvedligeholdelse  
Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. 

Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. 
 

Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har 
besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 

15-årig funktionskontrakt med start 1. august 2012.  
 

Vejbelysning 
SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. 

 
SEAS-NVE har for 2018 estimeret såvel drift- og anlægsudgifter. På driften er der afsat 2,6 mio. kr. til elforbrug 

vedr. vejbelysningen. Der vil løbende ske udskiftning til LED-belysning, hvorved der kan opnås besparelser på 
driften. 

 
På anlæg er der afsat 2,5 mio. kr. til investeringsbidraget for 2018  

 
 

Vejafvandingsbidrag 
Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af KLAR Forsyning på vegne af Stevns 

Spildevand A/S. 

Der er budgetlagt med 2,0 mio. kr. fra 2018 og heri indgår besparelse på -0,7 mio. kr. (budget 2017), idet der 

forventes besparelse i forbindelse med ny beregningsmetode. Metoden er ikke udmeldt endnu fra centralt holdog 
forventes først at være gældende fra 2019. 

 
 

Delpolitikområde: Vintertjeneste 
 

Forudsætninger 
Eksterne entreprenører udfører vintertjeneste som omfatter præventiv saltning samt snerydning. Endvidere udfører 

Materielgården vintertjeneste i dagtimerne m.v. 
 

Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. 
 

Udgifterne er opdelt i ikke vejrafhængige udgifter på 0,980 mio. kr. og vejrafhængige udgifter på 1,533 mio. kr. i 
alt 2,513 mio. kr.  

 

 

  



Kollektiv trafik 
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Opgaver 

 

Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af 
 Lokaltog A/S, der sørger for togtransport mellem Køge, Hårlev, Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns 

Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. 
 Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S.  

 Handicapkørslen og ”Den åbne ordning” køres af Flextrafik. 
 

 

Forudsætninger  

 

Delpolitikområde: Busdrift - tilskud 
 

På grundlag af budget fra Movia for 2018 baseret på 24.303 køreplanstimer, er der afsat en budgetramme til 
buskørsel. Budgettet udgør 15,3 mio. kr. incl regulering tidligere år.  

 
I forbindelse med udmøntningen af balanceforslag blev det besluttet, at der skulle indhentes 0,370 mio. kr. og at 

forvaltningen i samarbejde med MOVIA skal gennemgå samtlige ruter og belægningsgrader. 
 

Budget til handicapkørsel er 0,799 mio. kr.og til flextur 1,756 mio. kr.  
 

Usikkerhed 
Da Movia har varslet stigning i billetpriser, kan der forventes en merudgift, idet der sandsynligvis vil blive en 

mindreindtægt fra billetsalget, som vil påvirke bidraget til MOVIA. Passagerantallet påvirker bidraget til MOVIA. 
 

 
  



Jordforsyning 
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Opgaver 

 

Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. 
 

 

Forudsætninger  

 

Delpolitikområde: Ubestemte formål 
Der er arealer, der er forpagtet ud. 

 
Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2015 til 2020.  

 
 

 
  



Faste ejendomme og fritidsområder 
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Opgaver 

 

Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder 
og naturpladser. 

 
 

Forudsætninger  

 

Delpolitikområde: Fælles formål 
 
Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger 

samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale 
ejendomme, pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger m.v. samt offentlige toiletter. 

 
Vedligeholdelsespuljen 

Der er i alt 6,2 mio.kr. i puljen til drift og vedligholdelse af de kommunale bygninger.  
 

Stevns Kommune har solgt Boestofteskolen, men har aftale om at leje hallen mod bl.a. at vedligeholde i et mindre 
omfang. 

 
Til vedligholdelsespuljen i 2018 er der tilført budget med 0,2 mio. kr. til ventilationsservice samt 0,450 mio. kr til 

service og årligt inspektion af ABA-anlæg, som skal foretages af et akkrediteret inspektionsselskab, samt til tele-
abbonnement for alarmopkald og løbende reparationer på detektorer m.v. 

 
 

Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme 
 

Forudsætninger  
Stevns Kommune har ejendomme som udlejes.  

 

Boligkontoret Danmark varetager administrationen af disse boliger. 
 

 
Delpolitikområde: Andre faste ejendomme 
 
Forudsætninger  

Kommunen ejer et antal bygningsværker og ejendomme m.v., som bl.a. anvendes af foreninger m.fl. Der er afsat 
budget til drift af disse ejendomme/bygværker. 

 
 

Delpolitikområde: Byfornyelse 
 

Forudsætninger 
Ydelsesstøtte til Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. 

 
Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand m.v.

  



Materielgårdenr 
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Opgaver 

 
Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. 

 
 

Forudsætninger  

 

Delpolitikområde: Materielgården 
 
Forudsætninger  

Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. 
Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. 

 
Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i 

kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid.  
 

Under materielgården er der afsat midler til vejtræer der tidligere har været budgetteret på anlæg. Budgettet 
udgør 0,050 mio. kr.  

 
Der er i budget 2018 afsat en pulje på -1,2 mio kr., hvor af de -0,830 mio. vedrører politikområdet materielgården. 

Besparelsen på -0,370 mio. kr. vedrører kollektiv trafik.  
 

PTU godkendte udmøntningen af puljen ved  
 Harmonisering af græsklipning ændres fra ugeslåning til 14. dags slåning på udvalgte områder i byerne. 

Serviceniveau ændres fra 8 cm til 16 cm. Besparelse -0,285 mio. kr. 
 Rabatklipning ændres til 2 skår efterår og 1 skår om foråret samt at det udføres over 8 uger. Besparelse 

-0,375 mio. kr. 
 Differentieret serviceniveau på græsarealer i parker m.v. således at arealer, som ikke benyttes til 

rekreative formål, vokser højere og klippes 4 gange årligt. Besparelse -0,170 mio. kr. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



Ældreboliger 
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Delpolitikområde: Ældreboliger – serviceudgifter uden for servicerammen 
 

Forudsætninger  

Stevns Kommune ejer i alt 182 ældre og plejeboliger. Lejerbo administrerer disse boliger og har udarbejdet budget 

for 2018. 

 
Der er afsat til ydelsesstøtte til ældreboliger med 0,4 mio. kr.  

 
Lejetab 

Til lejetab på ældreboliger er der afsat 0,9 mio. kr.  
 

Primo 2017 iværksættes en ny rehabiliterings- og plejecenterplan, som vil blive implementeret over en 4 årig 
periode.  

Dette betyder i korte træk at  
 Stevnshøj omdannes til rehabiliteringscenter/plejeboliger 

 Hotherhaven udbygges og omdannes til Demensplejecenter 
 Brohøj omdannes til psykiatriccenter 

 Plushøj omdannes til anden funktion indenfor ældreområdet 
 

Der er under Social og Sundhedsudvalget afsat anlægsmidler til forundersøgelse m.v. og midler til kommende 
lejetab i forbindelse med omstrukturering, hvor der vil være lejligheder der står tomme. Midlerne til evt. lejetab vil 

blive overført succesivt, når behovet er der.  

 

  



Det brugerfinansierede område - Renovation 
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Opgaver 

 
Dagrenovation, haveaffald, indsamling af pap, metal og plast, genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. 

 
 

Politiske målsætninger 

 
Mål for politikområdet 

 
Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af 

borgerne til 14 dags afhentning. 
 

Der afhentes papir 1 gang om måneden. 
 

Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen. 
 

Haveaffald afhentes 2 gange årligt. 
 

Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. 
 

 

Forudsætninger 

 

 
Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes 
på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar. 

 
Det brugerfinansierede område kører efter princippet ”Hvile i sig selv”, hvilket betyder at det over en årrække skal 

balancere.  
 

Opkrævningen sker via KLAR forsyning A/S. 
 

Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger. 
 

 

Delpolitikområde: Dagrenovation 
 
Forudsætninger  

Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet 
udgift til affaldsforbrænding m.v. 

 
Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. 

 
 

Delpolitikområde: Haveaffald 
 

Forudsætninger  

Der afhentes affald 2 gange årligt. Der har været udbud på kørslen ultimo 2015. 

 
 

Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir 
 
Forudsætninger  

Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året. 
 

Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas, flasker, plastik og metal, centrale steder rundt i kommunen 
forsætter. 

 
Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. 

 
 

 
 

 
 



Det brugerfinansierede område - Renovation 
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Delpolitikområde: Genbrugsstationer 
 

Forudsætninger  

Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af ARGO i henhold til indgået aftale. 

 

Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via AGRO. 
 

 
Delpolitikområde: Administration 
 
Forudsætninger  

Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, 
lønninger m.v.  

 
 



Finansiering -1.000 kr. statsg. bo bo bo

positive beløb = udgift 2018 2019 2020 2021

negative = indtægt

Skatter

Kommunal indkomstskat -926.089 -963.641 -998.530 -1.035.679

Efterrregulering ved selvbudgettering - INGEN

Ejendomsskat -84.560 -85.444 -86.128 -86.817

Ejendomsskat landbrug -7.152 -7.144 -7.202 -7.259

Dækningsafgift offentlige ejendomme -70 -70 -70 -70

Afregning skrå skatteloft 427 439 450 463

Aktieselskabsskatter -8.984 -7.000 -7.000 -7.000

Dødsbobeskatning -703 0 0 0

Forskerskat 0 0 0

Skatter i alt -1.027.132 -1.062.861 -1.098.479 -1.136.362

Tilskud og udligning 

Landsudligning -184.176 -178.667 -176.425 -177.018

Udligning i hovedstadsområdet -69.120 -68.908 -72.755 -76.867

Overudligning netto 3.660 3.211 3.130 2.585

Statstilskud efter folketal (Ordinært tilskud) -9.864 -7.453 -2.479 3.803

Tilskud til styrkelse af kommunerne likviditet -5.856

Statstilskud betinget af servicerammen -11.724 -11.775 -11.784 -11.789

Statstilskud betinget vedr. anlæg -3.912 -3.925 -3.928 -3.930

Løft af KMF sfa regionernes aftale -2.160

Udligning selskabsskat -10.032 -11.902 -11.943 -11.980

Tilskud indvandrere og flygtninge -7.776 -7.950 -8.133 -8.320

Tilsvar indvandrere og flygtninge 18.768 19.399 19.831 20.208

Særligt tilsvar for hovedstadskommuner 2.076 2.151 2.222 2.298

Tilskud til generelt løft af ældreplejen -3.420 -3.508 -3.589 -3.671

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -4.584 -4.702 -4.810 -4.921

Beskæftigelsestilskud -39.072 -39.072 -39.072 -39.072

Pulje - beskæftigelsestilskud afsat til efterreguleringer 6.000 6.000 6.000 6.000

Tilskud til bedre dagtilbud -1.752 -1.797 1.839 -1.881

Tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen -624

 

Tilskud og udligning i alt -323.568 -308.898 -301.896 -304.555

Skatter og tilskud i alt -1.350.700 -1.371.759 -1.400.375 -1.440.917

Udviklingsbidrag til regioner 3.006 3.113 3.206 3.300

Total -1.347.694 -1.368.646 -1.397.169 -1.437.618



Forudsætninger for vurdering  

af skatter og tilskud: statsg. bo bo bo

2018 2019 2020 2021

Indkomstskatter

Statsgaranti 2018 på grundlag af 2015-indkomster 3.704.356

Selvb grl 2015 indkomster/maj kørsel 3.854.565 3.994.121 4.142.718

Kommunal udskrivningsprocent 25,0 25,0 25,0 25,0

Provenu 926.089 963.641 998.530 1.035.679

Befolkning

Folketal 22.600 22.857 22.988 23.107

Ejendomsskat

Grundværdier excl landbrug 3.929.389 3.970.455 4.002.218 4.034.236

Kommunal grundskyldspromille 21,52 21,52 21,52 21,52

Provenue 84.560 85.444 86.128 86.817

Grundværdier landbrug 1.064.282 1.063.166 1.071.671 1.080.245

Grundskyldspromille 21,52 - 14,8= 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72

Provenue 7.152 7.144 7.202 7.259

Dækningsafgift af offentlige ejendomme 70 70 70 70



Særlige budgetoplysninger budget 2018-2021

Momsudgifter

Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Købsmoms, drift 39.840 39.855 39.710 39.793

Købsmoms, anlæg 12.125 32.533 15.049 8.402

Momsrefusion i alt 51.965 72.388 54.759 48.195

Indkomstskatter

Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Udskrivningsgrundlag kommuneskat 3.704.356 3.854.565 3.994.121 4.142.718

Kommunal udskrivningsprocent 25 25 25 25

Budgetteret forskudsbeløb indkomstskat 926.089 963.641 998.530 1.035.679

Udskrivningsgrundlag kirkeskat 2.964.330 2.964.330 2.964.330 2.964.330

Kirkeskatteprocent 1,10 1,10 1,10 1,10

Budgetteret forskudsbeløb kirkeskat 33.358 33.358 33.358 33.358

Budgetteret indk. Selskabsskatter 10.032 11.902 11.943 11.980

Ejendomsskat

Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021

Grundværdier excl landbrug 3.856.867 3.970.455 4.002.218 4.034.236

Kommunal grundskyldspromille 21,52 21,52 21,52 21,52

Provenue 84.560 85.444 86.128 86.817

Grundværdier landbrug 1.064.282 1.063.166 1.071.671 1.080.245

Grundskyldspromille 6,72 6,72 6,72 6,72

Provenue 7.152 7.144 7.202 7.259

Dækningsafgift af offentlige ejendomme 70 70 70 70



Pris- og lønfremskrivning 2018-2021

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

 Lønninger 1,52 2,60 2,60 2,60

2 Varekøb 1,19 1,19 1,19 1,19

2.2 Fødevarer 0,00 1,19 1,19 1,19

2.3 Brændsel og drivmidler 0,00 1,19 1,19 1,19

2.6 Køb af jord og bygninger 4,00 1,19 1,19 1,19

2.7 Anskaffelser 0,00 1,19 1,19 1,19

2.9 Øvrige varekøb 0,00 1,19 1,19 1,19

4 Tjenesteydelser uden moms 1,90 2,14 2,14 2,14

4.0 Tjenesteydelser m.v. 0,00 2,40 2,40 2,40

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 0,00 2,38 2,38 2,38

4.6 Betalinger til staten 1,41 1,52 1,52 1,52

4.7 Betalinger til kommuner 1,72 2,46 2,46 2,46

4.8 Betalinger til regioner 1,62 2,32 2,32 2,32

4.9 Øvrige tilskud og overførsle 0,00 2,40 2,40 2,40

5 Tilskud og overførsler 1,43 1,54 1,54 1,54

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 1,52 2,60 2,60 2,60

5.2 Overførsler til personer 1,30 1,30 1,30 1,30

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,80 2,80 2,80 2,80

7 Indtægter 1,72 2,46 2,46 2,46

7.1 Egne huslejeindtægter 1,72 2,46 2,46 2,46

7.2 Salg af produkter og ydelser 1,72 2,46 2,46 2,46

7.6 Betalinger fra staten 1,72 2,46 2,46 2,46

7.7 Betalinger fra kommuner 1,72 2,46 2,46 2,46

7.8 Betalinger fra regioner 1,72 2,46 2,46 2,46

7.9 Øvrige indtægter 1,72 2,46 2,46 2,46

8 Finansindtægter 1,34 1,34 1,34 1,34

9 Interne udgifter og indtægter 2,00 2,18 2,18 2,18

9.1 Overførte lønninger 1,52 2,60 2,60 2,60

9.2 Overførte varekøb 0,91 1,19 1,19 1,19

9.4 Overførte tjenesteydelser 1,90 2,14 2,14 2,14
9.7 Interne indtægter 2,16 2,16 2,16 2,16

Anvendte skøn over pris-og lønfremskrivning



Udgifter Indtægter

1 Lønninger 540.606

22 Fødevarer 6.688

23 Brændsel og drivmidl 15.008

27 Anskaffelser 692

29 Øvrige varekøb 32.484

40 Tjenesteydelser uden 138.406

45 Entreprenør- og hånd 68.054

46 Betalinger til state 146.433

47 Betalinger til kommu 96.010

48 Betalinger til regio 105.731

49 Øvrige tjenesteydels 97.345

51 Tjenestemandspension 6.148

52 Overførsler til pers 315.220

59 Øvrige tilskud og ov 39.905

6 Finansudgifter 67.424

71 Egne huslejeindtægte -14.887

72 Salg af produkter og -52.067

76 Betalinger fra state -3.483

77 Betalinger fra kommu -62.632

79 Øvrige indtægter -41.362

8 Finansindtægter -1.384.927

86 Statstilskud -116.796

I alt                 1.676.154                -1.676.154 

I hele 1.000 kr

Tværgående artsoversigt budget 2018



Frigivet Rådigheds-

beløb

Anlæg i alt 32.228 14.472 130.633 60.694 32.609

Anlæg udgifter U 33.528 16.472 132.133 62.194 34.109

Anlæg indtægter I -1.300 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500

Økonomiudvalget i alt 4.087 -1.350 4.993 2.723 2.710

Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U 100 100 100 100

Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I -1.000 -500 -500 -500

Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø U 100 100 100 100

Ny kommunalbestyrelse - IT U 100

Monopolbrud KMD U 507 33 13

Sikringstiltag 2018 U 500 630 630 630

LAG 2018 U 300 300 300 300

Projektansættelse 2018 U 900 900 900 900

Revision af kulturmiljøer U 250 250

Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap U 800

Office 2016 U 2.000

IT-anskaffelser og implementeringsomk. U 500 500 500 500

Erhverv Hårlev I -2.000 -1.000 -1.000 -1.000

Markedsføring salg af erhverv U 100 100 100 100

Digitalisering 2018 - U 1.580 1.580 1.580 1.580

Social- og sundhedsudvalget i alt 600 300 0 0

Projekt ændring af plejecenterstruktur U 400 200

Projektering af udbygning af plejecentre U 200 100

Børneudvalget 345 7.638 11.839 9.200 6.400

Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U 1.500 3.500 2.500 2.500

Skolereform 2015 - 2020 U 2.338 3.600 2.500

PC og uddannelse til lærere og pædagoger U 1.000 1.000

Skoler/Institutioner - Indeklima U 2.500 2.500 2.500 2.500

Legepladser 2018 U 600 700 700 700

Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk U 700 700

St. Heddinge skole multibane U 539

Legeplads børnehaven ved Hotherskolen U 345

Natur- Fritids- og kulturudvalget 6.351 1.000 29.850 28.825 13.475

Natura 2000 plejeplaner U 50 50 50 50

Vandløbsregulativer U 200 200 200 200

Projektpulje - Grønt Råd U 25 100 25 25

Klimatilpasningsplaner U 226

Oprensning af gadekær U 150

Nedlæggelse af brønde og boringer U 100 100 100 100

Stevnshal model 2, nybyg U 18.200 12.200 7.500

Vandindvindingstilladelser U 300 50 50 50

Klimatilpasning og Byudvikling St. Hedd U 1.500 1.000 1.000

Stormflodssikring U 1.600 1.000 1.000 500

Ungepulje til kultur og midlertidighed U 50 50 50 50

Forstærkning / istandsættelse Chr. Ø U 700

Investeringsoversigt

(- = indtægt / + = udgift)

I hele 1.000 kr. 

Korr. budget

2018

BO1

2019

BO2

2020

BO3

2021



Besøgscenter U 10.000

Grøn pulje til stieer, udvikl. af natur U 500 500 500 500

Landsby- og udviklingspulje U 500 500 500 500

Hårlev hallen udeområder U 3.500

§3 registrering U 100 100

Tilsynskampagne U 50

Ekstra oprydning i Tryggevælde å U 150 150 150

Bogen kommer til ældre på Stevns U 350

Stevnsbadet - vedligeholdelsestiltag U 150

Unesco 2018 U 3.000 3.000 3.000 3.000

Plan og teknikudvalget i alt 20.845 7.184 73.651 19.946 10.024

Trafiksikkerhedsplan U 400 500 500 500

Omfartsvej - Strøby Egede U 12.091

Renovering af Algade, Store heddinge U 4.170

Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U 1.207

Trafiksikkerhedsråd 2015-18 U 25 25 25 25

Materielgården Opbevaring  St. Heddinge U 484

Kystvejen/Stevnsvejen - Aflastningsvej U 4.100

Nedrivning af ejendomme U 3.250 2.500 2.500

Jernbanegade 12 renovering stationsplads U 875

Renovering af kantsten og fortove U 2.300

Materielgården - Diverse renovering U 634

Renovering af elevatorer U 770 770

Pulje udenomsarealer kom. ejendomme U 300 300 300 300

Ældre og handicapboliger U 500 1.500 1.500

Busstoppesteder U 600

Busstoppesteder I -300

Fællessti - Ll. Heddinge - Byportheller U 5.200

Klimatilpas. - Tingvejen o/Tryggevælde å U 5.300

Store Heddinge skole, ny belægning U 1.500

Klippinge BC, sovefaciliteter  krybberum U 350 160

2-årige projektansat private tilslutning U 500

Reno. gl. del af Store Heddinge Rådhus U 3.300

Stevnsbadet - Afrensning af alger facade U 275

Mandehoved, renovering -Tilstandsrapp. U 600 2.460 260 380

Sideudvidelse af Tommestrupvej U 1.200

Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede U 1.500 7.500 5.000

Materielgården, tørhal U 1.500

Cykelsti Stolpegårdsvej/Nicolinelund U 1.000

Stevns Bibliotek, renovering af facader U 406

Hjælpemiddeldepot, renov. og ombygning U 305

Strøbyskolen, indskoling efterisolering U 530

Stevnshøj, belysning U 350 100

Stevnshøj, Isolering, gulvudskiftning og U 350 95

Stevnshøj, ny ventilation og CTS styring U 1.600 107

Skoler vedligeholdelsespulje U 7.095 289

Store Heddinge skole, foldevæg Erikstrup U 200 76

St. hed skole, facade på venti. Bøgen U 200 49



Store Heddinge skole, vinduer og døre U 200 75

Hotherskolen, forbindelsesgang U 700 105

Hotherskolen, Bygn. E  vinduer/døre U 400 55

Hotherskolen Biblioteksbygn. vinduer/dør U 300 70

Parker og Rejs/markedsføring U 100

Renovering af fortove 2018 U 450 450 450 450

Seas investeringsbidrag 2018 U 2.500 2.600 2.700 2.800

Brorapport 2018 U 3.774 3.252 2.872

Garverigrunden Pulje U 50

Vejnet udmatrikulering 2018 U 75 75 75 75

Oversvømmelser 2018 U 200 600 400 400

Vedligeholdelse stisystem 2018 U 450 450 450 450

Ikke kontraktbundne opgaver 2018 U 250 250 250 250

Sundhedscenteret, nye vinduer og døre U 750

Borgerønsker Vemmetoftevej Østersøvej U 1.869

Trafiksikkerhed v/Strøbyskolen U 1.800 2.950

Dalen 5, Ventilationsanlæg U 1.500

Specialistviden U 150 150

Stevns Fyr renovering af spildevandssyst U 540

Maskiner Materielgården U 400

Energilandsby Holtug U 25 25 25 25

Brugerfinansierede område - Renovation U 0     10.000 0 0

Indkøb af nye beholdere - renovation U 10.000



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600106 0.02 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen 100       100       100       100       

XA-600106 0.02 Ny momsregel - Agerhøj udstykningen -1.000   -500      -500      -500      

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:
2018

Udgift 100

Indtægt -1000

Netto -900

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Der er pt. ingen tidsplan. 

Drift og salgsindtægter vedr. Agerhøj udstykningen.

Frigivet

Budget 2018-2021



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600118 6.51 Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø 100       100       100       100       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 100.000 kr. pr. år i budgetårene til skimmelsvampundersøgelser.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Beløbet er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampeundersøgelser.

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600351 6.41 Ny kommunalbestyrelse 100       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 100.000 kr. i 2018.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

I  2018 afsættes 100.000 kr. til afholdelse af opstartsseminar for ny komunalbestyrelse mv. 

Dette omfatter intro til kommunens organisation,  det politiske arbejde og rollen som kommunalpolitiker. 

Primo 2018.

Frigivet



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600352 6.51 Monopolbrud KMD 507       33         13         

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

"Monopolbruddet handler om at frigøre kommunerne fra KMD’s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, 

sygedagpenge og sagsoverblik. Dette arbejde foregår via Kombit (som er kommuernes it- fællesskab). 

Formålet med monopolbruddet er at skabe konkurrence og heraf en bedre fremtidig sammenhæng mellem 

kommunernes it-systemer. Der forventes gevinstrealiseringer i forbindelse med monopolbruddet både i form 

af øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter.   

For at kunne gennemføre dette omfattende projekt blev det fastlagt i forbindelse med kommunerens salg af 

KMD, at kommunernes provenue i forbindelse med salget skulle bruges til monopolbruddet. KLs bestyrelsen 

fastlagde at halvdelen af provenuet skulle forblive som fælleskommunal kapital under KL (som Kombit 

kapitalunderlag for de store investeringer) – og den anden halvdel skulle gå til kommunerne til brug for 

implementering af monopolbruddet.

      

Opgørelse over provenue ved salg af KMD er udsendt fra KL, estimaterne for implementering af 

monopolbruddet er beregnet på baggrund af foreløbige beregninger fra Kombit samt ved samarbejde med 

øvrige kommuner.      

Frigivet

Implementeringsperioden 2016 - 2020 (men med størst ressourcebelastning i organisationen i 2016-2019).



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600402 6.74 Sikringstiltag 2018 500       630       630       630       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Fordeling af sikringstiltag: 2018
ABA 100
Transientbeskyttelse 200
Øvrige sikringstiltag 200
I alt 500

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Til sikringtiltag for 2018 er der estimeret et budget på  0,5 mio. kr. 

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600403 6.68 LAG 2018 300       300       300       300       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 300.000 kr. pr. år i budgetårene til LAG.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Erfaringsmæssigt kommer der i årets løb altid ansøgninger, hvor der er ydet LAG-midler, men 

hvor der  samtidig mangler offentlig medfinansiering.

Som et forsøg afsættes en rammebevilling på 300.000 pr. år med henblik på evt. at kunne imødekomme 

ansøgninger, hvor der  samtidig mangler offentlig medfinansiering.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600404 6.51 Projektansættelse 2018 900       900       900       900       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat pulje på 0,9 mio. kr. pr. år i budgetårene til projektansættelser. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Pulje afsat til projektansættelser. En nødvendighed for at opretholde investeringsoversigten. 

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600405 6.51 Revision af kulturmiljøer 250       250       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 250.000 kr. i 2018 og 2019 til revision af kulturmiljøer. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

I forbindelse med temadag om kommuneplan blev der politisk ytret ønske om, at der skal iværksættes en 

revison af kulturmiljøer (kulturhistoriske områder) i forlængelse af kommuneplan 2017.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600406 6.57 Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap 800       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2018 til systemet.

Fremadrettet vil der være en årlig driftsudgift på 0,350 mio. kr.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Stevns kommune har som den eneste kommune ikke et digitalt understøttet system til udredning, visitation 

og opfølgning på handlingsplaner for voksne handicappede. Udredningen (VUM) er i dag ikke understøttet af 

et system, som sikrer standardiseret og struktureret udredning, ligesom dokumentationen for udrednings- og 

visitationsprocessen er besværlig med manuel indtastning af data som også skal indtastes i sagssystem (KMD 

Sag). Endvidere skal dele af disse data indtastes for 3. gang til brug for data til Danmarks Statisitik.  

Samtidigt planlægges at etablere egne tilbud til voksne handicappede i Stevns kommmune, hvor et nyt 

socialsystem på voksen handicap området vil være centralt for en effektiv etablering. I forbindelse med 

udskiftning af omsorgssystem på døgnplejeområdet (nuværende Care system udfases af leverandør som følge 

af nye krav), har Stevns kommune deltaget i et fælleskommunalt udbud, som også indeholdt udbud af 

socialsystem til voksne handicappede. Med dette system opnår Stevns kommune adgang til det nyeste 

udviklede system på området og til driftsudgifter der efter udbud ikke kan opnås lavere.

Systemet vil blive implementeret i 2018 og blive driftet ultimo 2018. 

Frigivet



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600411 6.52 Office 2016 2.000    

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 2 mio. kr. i 2019 til Office.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

På nuværende tidspunkt (december 2017), er projektet Office 365/Office 2016 under revurdering. 

En omlægning til Office 365 vil medføre en årlig licensbetaling på cirka 0,9 mio. kr., mens en nyanskaffelse af 

en "almindelig" officepakke 2016, vil koste cirka 2 mio. kr. som en engangsudgift. Der er dog en række 

licensmæssige forhold i øvrigt og udviklingsmæssige muligheder i en 365-løsning, som der skal ses nærmere 

på før en revurdering af projektet kan være færdig.

Under alle omstændigheder vil den nuværende officepakke skulle udskiftes inden for overskuelig tid, og så 

skal der enten afsættes driftsmidler årligt eller anlægsmidler til en engangsinvestering. 

Valget af ny officeløsning forventes foretaget primo 2018. Herefter vil implementering blive foreberedt.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600412 6.52 IT-anskaffelser og implementeringsomk. 500       500       500       500       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 0,5 mio. kr. pr. år i budgetårene til IT-anskaffelser.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Udfordringerne på IT-området er betydelige og der synes ikke umiddelbart,at være mulighed for at opnå 

større driftsbesparelser på IT. Kravene til it-sikkerhed øges konstant og omkostningerne hertil følger med. Der 

er derimod mulighed for at omlægge en betydelig del af IT's finansiering fra drift til anlæg, idet der retteligt er 

tale om betydelig nyinvesteringer, reinvesteriger og implementeringsomkostninger.

Hvis der på den baggrund besluttes reduktion i driftsbudgettet, så skal der for at opretholde 

aktivitetsniveauet, bevilges tilsvarende anlægsmidler på anlægsbudgettet i alle de kommende år.

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600453 0.03 Erhverv Hårlev -2.000   -1.000   -1.000   -1.000   

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat -2 mio. kr. i 2018 og -1 mio. kr. pr. år i 2019-2021 til Erhverv Hårlev.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Rådighedsbeløb

Budget 2018-2021

Der er pt. ingen tidsplan.

Politisk ønske.



Anlæg Økonomiudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600454 0.03 Markedsføring salg af erhverv 100       100       100       100       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 100.000 kr. pr. år i budgetårene. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Rådighedsbeløb

Budget 2018-2021

Politisk ønske.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Økonomiudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600456 6.51 Digitalisering 2018 1.580    1.580    1.580    1.580    

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Budgettet fordeles sig med:

Selvbetjeninsløsninger 100

Borgerbetjening/Borgerservice 80

IT-kompetente borgere, undervisning 350
Pulje til løbende digitaliseringstiltag 250
Fælleskommunale digitalrategi 250
Løn til digitaliseringskonsulent m.v. 550

1.580

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Digitaliseringspuljen er afsat til de forpligtigelser vi har overfor Staten og KL i forhold til den fælleskommunale 

digitaliseringsstrategi.

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Social- og sundhedsudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600354 5.27 Projekt ændring af plejecenterstruktur 400       200       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 400.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. i 2019 til projektet.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Ændring af plejecenter-struktur er igang fra 2017.

Ændringen omfatter en række koordinerings- og planlægnings-opgaver, samt inddragelse af brugere, 

pårørende, medarbejdere og boligselskaber. Herudover er der behov for lokaletilpasning ved flytning af 

Kortidspladserne (KAS) fra Hotherhaven og tilsvarende indretning af Stevnshøj til rehabiliteringscenter.

Der er ansat projektmedarbejder i begyndelsen af 2017.

Der henvises til tidsplan for ændring af plejecenterstruktur. 



Anlæg Social- og sundhedsudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600355 5.27 Projektering af udbygning af plejecentre 200       100       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 200.000 kr. i 2018 og 100.000 kr. i 2019 til projektering.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

I forbindelse med ændring af plejecenterstruktur er der behov for løbende tilpasning af bygninger - i første 

omgang primært Hotherhaven. 

Udbygning af Egehaven er foreløbig udsat til ca. 2021.

Der vil i forbindelse med byggesagen skulle anvendes ressourcer til intern byggestyring, men ellers 

hovedsageligt eksterne omkostninger til rådgivere m.v.

Anlægget indeholder ikke finansieringsomkostninger eller leje af eventuelt nyt serviceareal.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Børneudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-60027 3.01 Renoveringspulje til skoler, inst, klub 1.500     3.500     2.500     2.500     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

En renoveringspulje til det nødvendige arbejde til skole, institutioner og klubber.

Pt. er der kommet følgende ønsker fra skolerne:

Strøbyskolen

Støjdæmpning af undervisningslokale

Møbler til personalerum

Renovering af kantinekøkken - brug for nye hårde hvidevarer

Nye ovne til madkundskab

Komfurer til SFO-køkken

Hotherskolen 

Renovering af toiletter (afhængig af omfang)

Kantinemøbler

Elevmøbler

Elev pc'er

Store Heddinge Skole

Emfang til skolebod

Renovering af skoleboder

Renovering af lokale til Billedkunst

Løbende behov for større renoveringer mv.

Der er afsat pulje på 1,5 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. pr. år i 2020-2021 til renovering 

på skoler, institutioner og klubber.



Anlæg Børneudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600264 3.01 Skolereform 2015-2020 2.338    3.600     2.500     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2018, 3,6 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 til ovenstående projekter.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

Der er planlagt aktiviteter inden for følgende projekter i 2018:

Inklusion

Projekt Naturlig-Vis

Åben Skole

Underviser- og vejlederfag

Synliglæring

Derudover en pulje til Børneudvalgets indsatsområde.

Aktiviteter fra 2015 til 2020.



Anlæg Børneudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600311 3.01 PC og uddannelse til lærere og pædagoger 1.000     1.000     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

PC´ere til elever, lærere og pædagoger 1.000

I alt 1.000

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

Der er behov for yderligere anskaffelser at pc'ere til elever, da en del af de nuværende pc'ere er ældre. Det 

samme gør sig gældende for medarbejdere-pc'ere til lærere og pædagoger. En stor del af pc'erne blev 

anskaffet i 2014 og vil stå over for en udskiftning.  

Der blev i 2017 bevilget 350.000 kr. til pc'ere til lærere, primært til de lærere, som har ipads. Der er derfor 

stadig et behov for udskiftning af de ældste af lærernes pc'ere.

I 2017 blev der også afsat 600.000 til indkøb af elevrettet udstyr. Beløbet anvendes primært til anskaffelse af 

120 elev-pc'ere. Disse pc'ere fordeles til skolerne efter elevtal, men har ikke helt opfyldt skolernes behov.

Den forventede levetid for pc’er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler  til den nødvendige 

udskiftning.

Børneudvalget har på anbefalet, at anlægsinvesteringen flyttes fra 2020 til 2019 (prioritering af anlæg).

Ca. hver 4. år sker en udskiftning af PC´ere.



Anlæg Børneudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600311 3.01 Skoler/Institutioner - Indeklima 2.500     2.500     2.500     2.500     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Der er pt. ikke lavet beregninger på afledt drift.

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

Til forbedring af indeklimaet i skoler og institutioner afsættes der 2,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene.

Løbende forbedring af indeklimaet.

Puljebeløb på 2,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene. Bilag med prioriteret liste på overordnet niveau. 

Beløbene er fra oktober 2016 og er ikke pristalsreguleret til 2018.



Skoler og institutioner - Indeklima

Bilag til anlæg XA-600311 

Prioriteret liste - Overordnet niveau

Prioritet Institution Sum af Lyd (kr.) Sum af Lys (kr.)

Sum af Ven-

tilation (kr.) Samlet Sum (kr.)

Årlig energi-

besparelse (kr.) Elever/-børn kr/barn

Tilbagebe-

talingstid i år 

1 Hother S - Hovedbygning - H 493.856,00 152.768,00 1.700.000,00 2.346.624,00 14.809,57 128 18.333 158

2 Børnecentret Erikstrup 94.952,00 3.520,00 361.200,00 459.672,00 50 9.193

3 Solstrålen 108.504,00 0,00 0,00 108.504,00 4 27.126

4 Hother S - Indskolingsbygning 584.936,00 156.860,00 1.500.000,00 2.241.796,00 25.168,97 179 12.524 89

5 Børnehaven Bulderbo 340.164,00 70.109,60 0,00 410.273,60 7.618 106 3.871 54

6 Tryggevælde ØST 0,00 0,00 241.200,00 241.200,00 61 3.954

7 Humlebien 222.706,00 53.955,00 301.200,00 577.861,00 6.921 48+53 83

8 St. Hedding skole; Birken, Pilen og blåbygning 826.562,00 362.037,50 4.000.000,00 5.188.599,50 44.237 294 17.648 117

9 St. Heddinge skole; Egen, Hovedbygning, Lærerforberedelse 1.058.046,00 201.080,00 561.600,00 1.820.726,00 2.918 107 17.016 624

10 Hother S - Hovedbygning 413.402,00 117.304,00 823.800,00 1.354.506,00 9.817,01
1) - 138

11 Børnecentret Rødtjørnen 148.632,00 29.821,00 0,00 178.453,00 4.311 60 2.974 41

12 Hother S - Hovedbygning Lang fløj 384.560,00 102.137,20 0,00 486.697,20 9.770,10 174 2.797 50

13 Klippinge Børnecenter 146.432,00 5.126,00 0,00 151.558,00 51 2.972

14 Fritidsgården i Hårlev 297.792,00 59.823,50 440.400,00 798.015,50 1.588 45 17.734 503

15 Lærkehuset 0,00 80.630,00 0,00 80.630,00 9.840 159 507 8

16 Strøbyskolen - Hovedbygning 1.865.369,00 481.096,00 0,00 2.346.465,00 74.574 635 3.695 31

17 Strøbyskolen - Indskoling 620.587,00 183.678,00 800.000,00 1.604.265,00 21.459 165 9.723 75

18 St. Heddinge skole; Bøgen 0,00 69.564,00 450.000,00 519.564,00 163 3.188

19 Strøby Børnehave 0,00 31.229,00 0,00 31.229,00 1.421 51 612 22

20 Hother S - Udskoling og Sløjdbygning 271.216,00 98.208,00 0,00 369.424,00 10.535,10
2) - 35

1) Kontorer+faglokale (musik)
2) Faglokaler

Prioteringen er lavet på et meget overordnet niveau, da dybere tekniske undersøgelser ikke er mulige på de enkeltstående projekter, inden for vores tidsmæssige og økonomiske rammer.

Vi har valgt at prioritere  alle tre forbedrelser; lys, lyd og ventilation sammen, da det giver bedst økonomisk og tidsmæssig mening. Dette indebærer også mindre gener ved ombygningerne

Prioriteringen af bygningerne er bl.a. baseret på APV-redegørelserne fra kommunens institutioner

Tallene stammer både fra målinger lavet af aa-Danmark og tidligere bygningstekniske gennemgange udført. Derfor kan der være stor forskel på løsninger og derved også økonomien.

Beløb og elevtal er fra oktober 2016 og er ikke pristalsreguleret til 2018.



Anlæg Børneudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600407 5.10 Legepladser 2018 600       700       700       700       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat pulje på 0,6 mio. kr. i 2018 og 0,7 mio. kr. pr. år i 2019-2021 til renovering af legepladser.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

Til renovering af de kommunale legepladser afsættes der en pulje på 600.000 kr. i 2018 og 700.000 kr. i 

overslagsårene.

Løbende behov for større renoveringer mv.



Anlæg Børneudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600408 3.01 Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk 700       700       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:
Opgradering af trådløse netværk 700

I alt 700

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

I 2017 blev der bevilget 650.000 til opgradering af skolernes trådløse netværm. Primært til udskiftning af 

samtlige AP'ere (Access Points/routere) med en nyere model, som kan håndtere de stærkt øgede 

datamængder, samt i mindre grad til at udbygge  antallet af AP'ere, der hvor behovet vurderes at være størst.

Der er ønske om en fuld udbygning med AP'ere i hvert lokale. Den stærkt øgede datatrafik har tidligere 

betydet, at det har været nødvendigt at lukke for adgang fra elevernes mobiler, printmulighed fra egen 

enheder osv. for at sikre, at undervisningen kan fungere tilfredsstillende. En fuld udbygning af AP'ere vil kunne 

løse dette. 

KL har (april 2017) udsendt "Tjekliste til skolenes it-infrastruktur", hvor anbefalingen også er, at der opsættes 

AP i hvert fag- og klasselokale. 

Tidsplanen vil blive indarbejdet i forbindelse med frigivelse af rådighedsbeløbet.



Anlæg Børneudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600409 3.01 St. Heddinge skole multibane 539       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Anlæg af multibane 490
Uforudseete udgifter 49

I alt 539

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

Store Heddinge skole ønsker at anlægge en DBU multibane med indbygget hockeybaner og basketballbane. 

Projektet er etape to, ud af ialt fem, på et allerede påbegyndt udeareal på skolens nordlige udeareal, hvor der 

i 2015 blev anlagt et legeområde. Primært tiltænkt frikvartere og motion og bevægelse, samt en "one on one" 

basketballbane tiltænkt til idræt, motion og bevægelse, og læringssituationer med indragelse af bevægelse. 

Anlægget kan også benyttes i fritiden, enten af foreningslivet eller andre brugere/borgere.

Anlægsarbejdet kan udføres fra 1/3-1/11.



Anlæg Børneudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600410 5.10 Legeplads børnehaven ved Hotherskolen 345       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:
Indkøb og etablering af legeplads 345

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

Budget 2018-2021

Frigivet

I forbindelse med flytning af børnehave fra Tryggevælde øst, til Hotherskolen, ønskes der etableret en 

legeplads. Legepladsen skal adskilles fra SFO og skolen med hegn, ligeledes ønskes der etableret et flisebelagt 

stisystem til kørsel med mooncar.

Arbejdet kan udføres hele året.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600040 0.50 Natura 2000 plejeplaner 50         50         50         50         

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 50.000 kr. pr. år i budgetårene til plejeplaner. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Efter vedtagelse af de kommunale handleplaner for Natura 2000, skal kommunerne udarbejde konkrete 

plejeplaner for dele af områderne. Denne opgaver vil i visse tilfælde kræve specialviden som fagligt ikke er 

tilstede i kommunen. Driftsplanerne er en konkret plan for et område, som målrettet redegører for hvilken 

indsats der skal gennemføres for at opnå det ønskede naturmæssige resultat. Ex. hvorledes plejen skal foregå 

omkring de særlige og meget artsrige knoldkær i Tryggevælde ådal.

Der er pt. ingen tidsplan. 



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-60041 0.70 Vandløbsregulativer 200       200       200       200       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 200.000 kr. pr. år i budgetårene til opdatering af vandløbsregulativer.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

I kommunen er der 26 vandløb, som har offentligt regulativ. For en række af regulativerne er der behov for 

en opdatering, således regulativerne forholder sig til de problemstillinger, som man har i dag. Arbejdet 

omkring regulativerne vil tage udgangspunkt i andre kommuners erfaring med det konkrete arbejde.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-60056 0.80 Projektpulje - Grønt Råd 25         100       25         25         

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 25.000 kr. pr. år i budgetårene til Grønt Råd, dog 100.000 kr. i 2019.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Pulje afsat til Grønt Råd.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-60147 0.50 Klimatilpasningsplaner 226       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat en pulje i 2018 på 226.000 kr. til klimatilpasningsplaner. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Pulje afsat til udarbejdelse af klimatilpasningsplaner.

Der er pt. ingen tidsplan. 



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600221 0.20 Oprensning af gadekær 150       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 150.000 kr. i 2019 til oprensning af gadekær. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

Gadekærene udgør et centralt rekreativt samlingssted og fungerer som et vigtigt naturelement i vores 

landsbyer. Gadekærene ligger ofte centralt i byen og har derfor stor visuel betydning for hvordan byområdet 

opleves. En del gadekær og branddamme er i en tilstand, hvor de er meget tilgroet og lider af en stor 

næringsstofpulje som kommer fra tidligere tiders spildevandsudledning. En oprensning af disse gadekær vil 

derfor give et mere åbent vandspejl og fjernelse af slam og næringsstoffer giver mere liv i søerne.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600222 0.70 Nedlæggelse af brønde og boringer 100       100       100       100       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 100.000 kr. pr. år i budgetårene til nedlæggelse af brønde og boringer.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Der er en stor besparelse pr. sag ved at støtte frem for at give påbud. Det er desuden en meget mere positiv 

oplevelse for borgeren, der får økonomisk hjælp til en opgave, som vil blive pålagt borgeren på et eller andet 

tidspunkt alligevel. Det er dog vigtigt, at der samtidig afsættes driftsmidler til påbud om sløjfning, hvorved 

motivationen til at sløjfe frivilligt forventes at øges. Sløjfningerne vil mindske risiko for forurening af 

drikkevandet, som kan ske på grund af ubenyttede brønde og boringer.  Ordningen blev opstartet i 2013 og 

videreført i de følgende år. 

Antal sløjfninger i:                                                                                                                               

2013: 11 stk. -  2014: 13 stk. -  2015: 11 stk.   - 2016: 6 stk.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600313 0.31 Stevnshal model 2, nybyg 18.200   12.200    7.500     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 37,9 mio. kr. i 2019-2021 til renovering/etablering af ny Stevnshal. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

Renovering/etablering af ny Stevnshal, herunder opføres ny opvisningshal.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600358 0.89 Vandindvindingstilladelser 300       50         50         50         

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 300.000 kr. i 2018 til vandindvindingstilladelser. Fra 2019-2021 er der afsat 50.000 kr. pr. år.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Til udarbejdelse af en samlet indsatsplan for Stevns Kommune omfattende både Vallø og Stevns 

kortlægningsområder samt til udarbejdelse af indvindingstilladelser til markvandere. Det forventes at Stevns 

kortlægningsområde bliver genkortlagt af Miljøstyrelsen, således at der vil være nye data som skal indarbejdes 

i en samlet indsatsplan. Stort set alle markvandingstilladelser skal fornys i 2018 - det drejer sig om 70-80 stk.

Der er pt. ingen tidsplan. 



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600359 0.50 Klimatilpasning og Byudvikling ST. Hedd 1.500     1.000     1.000     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2019 til klimatilpasning. I 2020 og 2021 er der afsat 1 mio. kr. pr. år.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

Kommunen er i samarbejde med KLAR forsyning ved at påbegynde arbejdet med klimatilpasning af Store 

Heddinge. Der er gennemført en kortlægning og arbejdet med gennemførelse af konkrete løsninger skal nu 

sættes igang over den kommende årrække. I forbindelse med de enkelte projekter er intentionen ikke alene at 

sikre mod ekstrem regn, men samtidig at skabe løsninger der giver merværdi - i form at rekreativ udnyttelse - 

når anlæggene ikke er fyldt med regnvand, hvilket vil være tilfældet langt den største del af tiden. Der tænkes 

helhedsløsninger i området ved at inddrage Munkegårdsparken og hallen.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600361 0.54 Stormflodssikring 1.600     1.000     1.000     500       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Kystbeskyttelse og stormflodsikring af kommunens kyster fik stort politisk fokus i 2016. Arbejdet med 

kortlægning af behovet for kystbeskyttelse, inddragelse af borgerne, udarbejdelse af en økonomisk 

fordelingsmodel, udarbejdelse af ansøgninger, styring af rådgiver samt entreprenører er en ressourcemæssige 

krævende opgave som Teknik og Miljø på nuværende tidspunkt ikke vil være i stand til at løfte. Derfor ønskes 

der et anlægsprojekt for foreløbig perioden 2018 – 2022, som omfatter ansættelse af en projektmedarbejder 

samt midler, der bl.a. kan dække omkostninger til rådgiver mv.

  

Foreløbigt for perioden 2018-2022. 

Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2018, 1 mio. kr. pr. år i 2019-2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til stormflodssikring.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På AET-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600363 3.70 Ungepulje til kultur og midlertidighed 50         50         50         50         

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat pulje på 50.000 kr. pr. år i budgetårene. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje til projekter og arrangementer inden for ungekultur. Puljen skal 

give de unge mulighed for at skabe noget nyt. Den skal bruges til ungeinitierede aktiviteter med fokus på 

kulturelle forsøg, midlertidighed, involvering og lokal forankring.

Et bredt og varieret kulturliv med mulighed for både at opleve og være samskabere, understøtter rammerne 

for et godt og indholdsrigt ungdomsliv. Aktiv deltagelse i udviklingen af kulturlivet er med til at udvikle unge 

som hele mennesker med et aktivt fritidsliv og giver dem kompetencer, som de i fremtiden også kan drage 

nytte af. Samtidig giver et aktivt ungekulturliv kompetencer, som er direkte anvendelige i både uddannelses- 

og erhvervssammenhæng.

De unge i Stevns Kommune er en stor potentiel og uudnyttet ressource i forhold til at skabe mere og konstant 

udviklende kultur i kommunen. Mange unge ønsker aktivt at tage del i udviklingen af kulturelle tilbud og 

aktiviteter, men lysten og motivationen bliver ofte ikke udnyttet f.eks. på grund af manglende ressourcer eller 

manglende viden om mulighederne – eller simpelthen fordi mulighederne ikke eksisterer.

De unge efterspørger åbne, fleksible rammer, hvor de aktivt kan udvikle og samskabe kulturaktiviteter, hvilket 

en ungekulturpulje kunne være medvirkende til at åbne op for.

Finansieringen kan findes gennem anlæg, men kan også være en ompostering af midler fra Kulturpuljen ved at 

skære den tilsvarende puljens størrelse udover de 3%.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600364 0.20 Forstærkning / istandsættelse Chr. Ø  700       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Forstærkning/istandsættelse vurderes at koste 700.000 kr.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

Igennem de sidste par år, er der flere gange blevet konstateret, at der er opstået mindre sænkninger i 

belægningen på Chr. Ø. Ligeledes har en række af sten fra stenkastningen (stensætningen/molen), flyttet sig 

fra deres oprindelige plads. Chr. Ø er opstået, da den oprindelige kridtovn blev revet ned og "kastet" på det 

som idag kendes som Chr. Ø. Efterfølgende er området fyldt op samt etableret med stenkastning. Opbygningen 

af Chr. Ø vurederes at være tilfældig, hvilket også er ret tydeligt på flere steder på stenkastningen. Denne 

tilfældige opbygning betyder, at kvalititen og dermed stabiliteten er mindre end ved en korrekt opbygget 

stenkiste. Opbygningen har betydet, at der i dag er huller i stenkastningen. Med baggrund i disse observationer 

har administrationen bedt det rådgivende firma Årsleff om at foretage en inspektion. Årsleffs vurdering og 

anbefalinger er følgende: 1. Stenkastningen bør forstærkes/istandsættes så den kan modstå kommende 

storme. 2. At der observeres sætninger i SF-stenbelægningen i et fyldeområde er ikke unormalt. 3. Bygværket 

(kridtovnen) har formentlig også sat sig, men har sat sig jævnt og derfor kan der ikke umiddelbart konstateres 

skævheder/revner. Årsleff anslår at omkostningen til renovering af stenkastningen er 6.400 kr./lbm. 

Stenkastningen udgør i dag en samlet længde på ca 110 m.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600392 3.83 Besøgscenter 10.000   

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 10 mio. kr. i 2020 til besøgscenter. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

"Et nyt besøgscenter i Boesdal Kalkbrud skal være med til at starte den positive udvikling og tiltrække 

opmærksomhed - og i sidste ende besøgende og turister - til Stevns. Den udarbejdede Forretningsanalyse 

baseres på et økonomisk bæredygtigt besøgscenter med en forventning om et besøgstal på 42.968 besøgende, 

der spænder fra 34.824 til 51.147 besøgende pr. år og at omkostningeren til anlæg af besøgscenteret 

forventes at ligge på ca. 172 mio. kr. incl. projektudvikling, byggemodning og bygherrereserve, samt 

opgradering af Højerup og Pyramiden i Boesdal. Stevns Kommune søger om fondsfinansiering af projektet. 

Kommunens finansieringsandel er byggemodningsudgifterne svarende til ca. 10 mio. kr."

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600428 0.80 Grøn pulje til stier, udvikl. af natur 500       500       500       500       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat pulje på 0,5 mio kr. pr. år i budgetårene til stier og udvikling af natur.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

NFK beslutning 7. november 2017. Rammer, mål og indhold for udmøntning af 0,5 mio. kr. i ”grøn pulje til 

stier, udvikling af natur” blev drøftet (stier i Ådalen og andre steder). Forvaltningen fremlægger primo 2018 

konkret forslag til udmøntningen af puljen.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600429 0.50 Landsby- og udviklingspulje 500       500       500       500       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat pulje på 0,5 mio. kr. pr. år i budgetårene til landsby- og udviklingspulje.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

NFK beslutning 7. november 2017. Rammer, mål og indhold for udmøntning af 0,5 mio. kr. i ”Landsby- og 

udviklingspulje” blev drøftet (landsbypulje, udvidet forsamlingshuspulje). Forvaltningen fremlægger primo 

2018 konkret forslag til udmøntningen af puljen.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600430 0.35 Hårlev hallen udeområder 3.500     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2019 til Hårlevhallens udeområde. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

NFK beslutning 7. november 2017. Rammer, mål og indhold for udmøntning af i alt 3,5 mio. kr. i ”Hårlevhallen 

udeområder” blev drøftet. Der holdes borgermøde primo 2018 for alle intereserede klubber og borgere med 

henblik på at få kvalificeret udarbejdelsen af endeligt forslag til udmøntningen af projektet.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600432 0.50 §3 registrering 100       100       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 100.000 kr. pr. år i 2018-2019 til gennemgang af bl.a. enge, moser og søer.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Kommunerne har myndighedsopgaven omkring Naturbeskyttelslovens §3, der fx omfatter enge, moser og 

søer. Det betyder, at kommunen har forpligtigelse til at have et kenskab til områdernes naturmæssige status. 

Det anbefales, at §3 områderne gennemgås ca. hvert 9 år. Områderne blev sidst gennemgået i 2009/10. Det 

er derfor tid til igen at få gennemgået områderne og fastsat deres tilstand. Dette bruges i forhold til senere 

dispensationer og godkendelser på disse arealer.     

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600433 0.89 Tilsynskampagne 50         

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 50.000 kr. i 2018 til tæthedsprøvning.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Til tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere. Det er erfaret fra andre kommuner, at en del gamle udskillere 

er utætte og derfor kan forårsage en forurening.  Det vurderes, at pengene vil række til tæthedsprøvning af 

ca. 10 udskillere. 

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600434 0.70 Ekstra oprydning i Tryggevælde å 150       150       150       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 150.000 kr. pr. år i 2018-2020 til ekstra oprydning i Tryggevælde å.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Tryggevælde ådal er udpeget som Natura 2000 område og udgør et helt unikt naturområde i Stevns 

Kommune. Naturtilstanden er desværre flere steder blevet ringere, hvilke blandt andet skyldes en stigende 

vandstand i Køge Bugt og dermed i Tryggevælde å. Den stigende vandstand gør, at det de sidste år er blevet 

sværere at gennemføre naturplejen i området, hvilke primært er sket med kvæg. Såfremt udviklingen skal 

vendes, er der behov for at kommunen går mere aktivt ind i plejen. Dette kan enten ske ved brug af maskiner, 

sikring af hegning, hjælp til andre kreaturtyper mv.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På AET-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600435 3.50 Bogen kommer til ældre på Stevns 350       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 350.000 kr. i 2018 til projektet.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Stevns bibliotekerne og Sundhed & Omsorg har indgået et samarbejde under overskriften: Bogen kommer til 

ældre på Stevns. Projektet består af en design proces gennemført i 1. og 2. kvartal 2017. Projektgruppen 

består af 3 medarbejdere fra Sundhed & Omsorg og 3 fra Stevns Bibliotekerne. Processen faciliteres af 

centralbiblioteket i Roskilde. Opgaven går ud på at få bibliotekets materiale aktivt formidlet til ældre borgere 

(såvel i eget hjem som beboere på kommunens plejecentre) for at højne kvaliteten af aktiveringen af ældre. 

Der er evidens for at trivsel og livskvalitet forbedres, når målrettet aktivering igangsættes gennem formidling 

af eksempelvis musik og litteratur.

Design processen er pt. ikke afsluttet (afsluttes i slutning af maj 2017), men vi kan allerede se konturerne af 

et omfattende idekatalog (udarbejdet udfra udvuiklingsdag d. 7/4 med deltagere fra 6 forskellige biblioteker, 

Nota, Tænketank Fremtidens biblioteker, ældresagen og lokalarkiv. Stevns Bibliotekerne vil foreslå, der 

arbejdes målrettet med ældre og biblioteksformidling i de kommende år.

Mål: At bruge bibliotekets materialer som middel til at afhjælpe ensomhed igennem hjælp fra andre 

ressourcestærke ældre og understøtte aktivering af ældre, hvor det giver mening.

Der tegner sig tre retninger:

1. I stedet for bogen kommer – biblioteket kommer. Biblioteket aftaler med eksempelvis plejecenter, at 

komme ud og undersøge behov for bibliotekets materialer, som derefter leveres. Materialerne (bøger, musik, 

film, lydbøger) målrettes de ældres behov. Denne formidlingsform vil kunne benyttes over alt på Stevns, men 

kræver en varebil/bus. Ideen kan udvides til ”et rullende servicecenter” eller en egentlig kulturbus, hvor 

kulturen generelt formidles til hele Stevns.

2. Øget brug af digitale løsninger, formidling af Filmstriben, eReol, netlydbøger og lignende

3. Biblioteket facilitere de forskellige mødesteder hvor ældre mødes med bibliotekets materialer for eksempel 

ved fællesspisningen på Stevnshøj. Bibliotekar møder en time før middagen og formidler relevante 

biblioteksmaterialer til dem der ønsker det. Hvis der er nogle af de mere ressourcestærke ældre der kender 

nogen som sidder i eget hjem, kan de tage nogle materialer med. 

Retning 1 er mere omfattende og ansøgning om anlægsbevillingen går primært til denne del. Retning 2 kræver 

en øget synliggørelse af bibliotekets digitale tilbud samt en evt. investering i ipads til formidling. Retning 3 

iværksætter Stevns bibliotekerne aktiviteter inden for eget budget.

Relevante samarbejdspartnere: Sundhed & omsorg, kultur & fritid, borgerservice, frivilligcenteret, ældresagen 

og mange flere.

Design projektet afsluttes i slutningen af maj måned 2017. Herefter skal de forskellige forslag drøftes og 

besluttes, hvilke forslag der skal implementeres. Implementeringen forventes påbegyndt ultimo 2017/2018. 



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På PMF-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600436 0.31 Stevnsbadet - vedligeholdelsestiltag 150       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 150.000 kr. i 2018 til vedligeholdelsestiltag i Stevnsbadet.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Stevnsbadet blev indviet i sommer 2012, og står nu efter 5 års i brugtagen overfor løbende 

vedligeholdelsestiltag (af større omfang), som der ikke er budgetlagt midler til via den alm. 

driftsvedligeholdelse. 

Vedligeholdelsen er et "must" i forhold til opretholdelsen af de kvalitetskrav, som svømmenhallen er underlagt 

(f.eks. koster en udskiftning af kul til de 9 kulfilteranlæg kr. 100.000 - med holdbarhed på ca. 5 år). 

Derudover skal der ske en nærmere undersøgelse af rørføringen ved bruserne, da denne ikke fungerer optimal.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget
På AET-udvalg pr. 01.01.18

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600437 6.62 Unesco 2018 3.000     3.000     3.000     3.000     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 3 mio. kr. pr. år i budgetårene til Unesco.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

KB har afsat budget til Stevns Klint verdensarv. Beløbet skal bruges til at understøtte de opgaver der skal løses 

i  henhold til forvaltningsplanen for Stevns Klint. Opgaverne varetages af Verdensarv Stevns som har ansat 

fagligt personale til sekretariatsfunktionen. Kommunen inddrages til udførelse af diverse driftsopgaver i 

forvaltningsplanen. Opgaverne er bl. a udviklingen af nyt besøgscenter for verdensarven. Monitering af 

verdensarvsstrækningen og kontakt til diverse interessenter langs klinten. Sikkerhedsovervågning og særlige 

plejekrav.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600083 2.11 Trafiksikkerhedsplan 400        500        500        500        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat pulje på 400.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. pr. år i 2019-2021 til trafiksikkerhedsplan.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

PTU ønsker, at der afsættes puljemidler til udmøntning af Trafiksikkerhedsplanen.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600093 2.22 Omfartsvej - Strøby Egede 12.091   

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 12 mio. kr. i 2019 til omfartsvej, Strøby Egede. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Politisk ønske.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600131 2.12 Renovering af Algade, Store Heddinge 4.170     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 4,2 mio. kr. i 2019 til renovering af Algade, Store Heddinge. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Vedligeholdelse af vejen 30 50 50

Budget 2018-2021

Igangværende voldgiftssag. Usikkert hvornår denne afsluttes. 

Restbeløbet er tilbageholdelse af entreprenørfaktura mv. 

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600158 2.22 Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej 1.207     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2019 til cykelsti mellem Prambroen og Bakkegårdsvej.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Restbeløb af anlæg godkendt i KB den 28. november 2013.

Der mangler den resterende del af cykelsti mellem Prambroen og Bakkegårdsvej. 

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600237 2.11 Trafiksikkerhedsråd 2015-18 25         25         25         25         

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 25.000 kr. pr. år i budgetårene til Trafiksikkerhedsrådet.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Der afsættes midler til Trafikrådets prioriteringer til kampagner m.m.

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600241 2.01 Materielgården Opbevaring St. Heddinge 484        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Arbejdsløn incl maskiner 85

Flytning af eksisterende jord og opbygningsmateriale 310

SF-sten til containerplads 150 m2 45

Uforudsete udgifter 10% 44

I alt 484

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Der er knapt med pladsen på udenomsarealer ved Materielgården i Store Heddinge. For at optimere arealet, er 

der omplaceret på pladsen med ny indhegnet areal, som skal færdiggøres til brug. Arealet befæstiges med stabil 

og der udlægges 150 m2 SF-sten til containerarealet. Overskudsjord benyttes til jordvold og muld udlægges på 

vold.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600248 2.22 Kystvejen/Stevnsvejen - Aflastningsvej 4.100     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 4,1 mio. kr. i 2019 til aflasningsvej.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Mellem Kystvejen og Stevnsvejen skal der etableres en vej, som giver mulighed for at trafikken på Kystvejen 

bliver formindsket ved at trafikken fra Kystvejen undgår at skulle passere igennem den inderste del af Kystvejen i 

Strøby Egede.

Linieføringen af aflastningsvejen er ikke fastlagt. På sigt er det meningen, at aflastningsvejen skal have 

forbindelse til omfartsvejen i Strøby Egede, hvorfor det er en forudsætning at omfartsvejen gennemføres.

Tilbage i 2008 har der været drøftet og skitseret forskellige vejforløb i området.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600253 0.15 Nedrivning af ejendomme 3.250     2.500     2.500     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat pulje på 3,3 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021 til nedrivning af ejendomme.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Politisk ønskes der afsat en pulje til nedrivning af ejendomme.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600273 2.01 Jernbanegade 12 renovering stationsplads 875        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 0,875 mio. kr. som Stevns Kommunes andel af projektet i 2020.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Den 27/11-2014 bevilgede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 875.000 kr. med finansiering fra likvide 

aktiver til renovering af stationspladsen i Store Heddinge.

Regionstog har rettet henvendelse til Stevns Kommune om projektet, da forholdene ikke opfylder 

sikkerhedskravene for stations- og jernbaneområder i forhold til fodgængeres passage af skinneareal m.v.  

Endvidere har de erfaringer med, at passagertallet stiger, jo kortere der er mellem de forskellige transportmidler. 

Det er altså ikke kun den jernbanemæssige del, der skal forbedres, men også busholdepladsen for at få et optimal 

område.

Finansieringen af projektet sker ved 50% puljemidler fra Trafikstyrelsen, 25% fra Regionstog og 25% fra Stevns 

Kommune. Trafikstyrelsen har bevilget sin andel, og Regionstog og Stevns Kommune har indarbejdet deres andel 

i budgettet. 

Sagen afventer tilbagemelding fra Regionstog.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600286 2.12 Renovering af kantsten og fortove 2.300     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Estimerede udgifter i 2018 udgør 2,3 mio. kr.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

I forbindelse med slidlagsarbejder i byområderne, vil der være omkostninger forbundet med følgearbejder. 

Følgearbejder kan omfatte kantstensarbejder, udskiftning af fortov og vejbrønde. 

De omtalte følgearbejder er påkrævet for at opretholde funktionsdygtige vejbrønde, kantsten og fortove i 

byområderne. 

Arbejderne er ikke en del af kontrakten med NCC.

Arbejdet fordeles overåret iht. NCCs tidsplan som annonceres via hjemmesiden.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600325 2.01 Materielgården - Diverse renovering 634        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Tagrenovering 209

Gavltrekanter, underslag, vindskeder og stern 298

Murværk og portåbninger 72

Uforudsete udgifter 10% 55

I alt 634

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Ovenlyspladerne er nedbrudt af solen og muligvis ikke trædefaste og rygningerne er flere steder revnede og 

hullede, hvorfor både en del af rygningerne og ovenlyspladerne bør skiftes. 

Et fladt tag på bygningen er nedbrudt og der bør laves ny kileisolering og ny tagpap. 

Gavltrekanter, underslag, vindskeder og stern har udstået sin levetid og bør udskites til vedligeholdelesesfri 

materialer i forbindelse med tagarbejdet. 

Murværket på Materielgården bærer flere steder præg af at være i et aggressivt miljø, både i forhold til påkørsler 

og salt fra maskinerne. Murværket bør repareres og der bør etableres afskærmning i portåbningerne.  

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600326 0.13 Renovering af elevatorer 770        770        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Løbende vedligehold 75 75 75

Budget 2018-2021

Forvaltningen har fået lavet en vurdering af kommunens elevatorers stand.  Der er tre elevatorer som der 

indenfor en nærmere årrække skal renoveres, for fortsat at kunne fungere og for at mindske risikoen for store 

uforudsete reperationer. Det drejer sig om elevator på Strøbyhjemmet der bør have renoveret styring, stempel, 

hydraulikpumpe mm., og elevator på Birkehøj bør have renoveret styring, spil, paneler mm.

Der er pt. ingen tidsplan.

Der er afsat 770.000 kr. pr. år i 2018 og 2019 til renovering af elevatorer. 

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600327 0.10 Pulje udenomsarealer kom. ejendomme 300        300        300        300        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat pulje på 300.000 kr. pr. år i budgetårene til udenomsarealer.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Puljen skal bruges til større engangsudgifter bl.a. beskæring af beplantning (herunder i.f.m. naboskel), opretning 

af asfaltbelægning i større omfang samt udskiftning af hegn eller plankeværk. Puljens størrelse tager 

udgangspunkt i 2-3 større sager vedr. hegn og plankeværk udført af D&V i de senere år. Det er derfor 

forvaltningens vurdering, at puljens størrelse ikke er for lille, om end det kan være, at der i enkelte år ikke er 

behov for tiltag.

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600331 0.19 Ældre og handicapboliger 500        1.500     1.500     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. pr. år i 2019 og 2020 til ældre- og handicapboliger. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Jfr. KB-sag nr. 395 den 21. maj 2015 fremgår det, at der skal afsættes 6 mio. kr. over en 5-årig periode til 

dækning af udgifter i forbindelse med afhændelse af ældreboliger. Anlægsrammen skal dække udgifter til indfrielse 

af lån (kommunale boliger), handelsomkostninger, huslejetab i afviklingsperioden samt eventuelle genhusnings-

/flytteomkostninger.

Der er i driftsbudgettet indarbejdet, at budgettet til huslejetab kan nedsættes med -0,2 mio. kr. om året fra 2016 

stigende til -1,0 mio. kr. i 2020.

Der er pt. ingen tidsplan. 

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600346 2.11 Busstoppesteder 600        

XA-600346 2.11 Busstoppesteder -300      

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Stevns kommune har fået tilsagn om tilskud fra Yderpuljen på 50% af udgifterne.

Anslåede udgifter i 2018 600

Tilskud fra Yderpuljen -300

I alt - netto 300

Afledt drift til renhold og vintervedligehold

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

1,0-1,5 % af anlægssummen 15 25 25 25

Budget 2018-2021

Projektet omfatter forbedring af i alt 25 stoppesteder fordelt med 15 stoppesteder i 2017 og 10 stoppesteder i 

2018. Der opsættes nye buslæskure heraf 10 med solcelledrevet belysning i skuret, ny belægning, cykelstativer 

og skraldespande. I 2016 blev der søgt en anlægsbevilling til count down moduler.

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600374 2.22 Fællessti - Ll. Heddinge - Byportheller 5.200     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Løbende udgifter til vedligeholdelse 75 75 75

Budget 2018-2021

For at øge trygheden og trafiksikkerheden for de bløde trafikanter igennem Lille Heddinge foreslår Teknik & Miljø, 

at der etableres enkeltrettede fællesstier for gående og cyklister langs Rødvigvej gennem Lille Heddinge. Samtidig 

bør der laves sikre krydsningspunkter ved overgangen fra den nuværende dobbeltrettede cykelsti til de 

enkeltrettede fællesstier. Krydsningspunkterne foreslås udformet som belyste byportheller, der samtidig vil 

fungere som hastighedsdæmpende foranstaltninger. Strækningen gennem Lille Heddinge udgør ca. 700 meter.

Der er pt. ingen tidsplan.

Projektet skønnes at kunne gennemgøres for i alt 5,2 mio. kr. incl projektering og arealerhvervelse. Det er ikke 

længere muligt at søge tilskud fra Cykelpuljen.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600375 0.50 Klimatilpas. - Tingvejen o/Tryggevælde å 5.300     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der vurderes at den samlede anlægssum bliver 5,3 mio. kr. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

1-2 gange om året sker der så kraftig en oversvømmelse af Tingvej ved Tryggevælde Å, at vejen må

afspærres. Der har igennem tiden været gjort diverse tiltag men det har ikke haft nogen nævneværdig effekt. 

Med afsæt i Klimatilpasningsplanen for Stevns Kommune udarbejdet i 2014, blev Tingvejen udpejet som en 

problematik der skulle undersøges nærmere for en løsning. I den anledning fik Center for Teknik & Miljø fået 

udarbejdet en række løsningsforslag, der blev fremlagt NFK 15. marts 2016. 

På baggrund af løsningsforslagene valgte NFK at, indstille forlaget om at hæve vejstrækningen indarbejdes som et 

ønske i investeringsoversigten fra 2017. Rådgivende ingeniører EKJ har udarbejdet et løsningsforslag der går ud 

på at hæve vejstrækningen fra broen over Tryggevælde Å og ca. 300 m mod vest. Det gør de ud fra den 

betragtning at, det omkringliggende areal er en Å-dal og har årstidsafhængigt karakter af vådt og sumpet teræn. 

De formoder at dette bevirke, at funderingsforholdene er ringe, hvilket kan ses på vejens sætninger. For at 

forbedre fremkommeligheden og dermed trafiksikkerheden på strækningen foreslås det, at hæve vejen ca. 1,5 m. 

samtidig med, at der etableres rørunderføringer i form af culverter til at udligne vandtrykket og sikre 

gennemstrømning ved oversvømmelser af ådalen. 

   

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600377 3.01 Store Heddinge skole, ny belægning 1.500     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Oprindeligt budget:

Etablering af ny flisebelægning 1.400   

Uforudsete udgifter 100      

Projektstyring 150      

I alt 1.650   

Ifølge budgetaftalen er beløbet nedjusteret til 1,5 mio. kr. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

På Store Heddinge skole er belægningerne flere steder revnet og slidt. Der ønskes ny belægning som der i 

hovedstrøget kan holde til kørsel, så ikke belægningen bliver ødelagt af diverse kørsel. Samtidig ønskes der, at 

man i samme omgang får lavet de resterende flisearealer, så man kan få lavet en god, pæn og holdbar 

helhedsløsning på skolen.

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600379 5.14 Klippinge BC, sovefaciliteter krybberum 350        160        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 350.000 kr. i 2018 og 160.000 kr. i 2019 til sovefaciliteter. 

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Efter ønske fra ledelsen i Klippinge Børnecenter, etablering af 50 m2 , ude sovefaciliteter (krybberum).

Krybberummet etableres i forlængelse af eksisterende bygning, mod øst. Facader og skydedørspartier i let isoleret 

trækonstruktion med udvendig beklædning i eternit eller lign.

Indvendig isoleret gitterspærskonstruktion, udvendig bølgeeternit tagplader. 

Randfundamenter, isoleret gulvkonstruktion afsluttet med glittet beton. 

Der etableres nyt dørhul i gavl af ekst. regnvand tilsluttes eksisterende regnvandssystem.

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600380 0.89 2-årige projektansat private tilslutning 500        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til projektansættelse.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Kommunen har i dag store omkostninger til drift, vedligehold og nyetablering af afvandingsledninger. I mange 

tilfælde er private lodsejere tilkoblet kommunale afvandingsledninger uden tilkoblingstilladelser, hvilket kan 

medføre, at ledningerne bliver belastet med mere vand end de oprindeligt er dimensioneret til. Dette giver 

kommunen en øget omkostning, når rørledningerne går i stykker bl.a. grundet den øgede mængde vand.  

Kommunen har ikke mulighed for, som det er nu, hvor lodsejerne ikke har en tilkoblings-tilladelse, at stille 

lodsejeren som medbetaler af udskiftningen af en sådan rørledning. Det betyder, at kommunen pt. betaler det hele. 

Center for Teknik & Miljø har ansat en projektmedarbejder for en to-årig periode med start 1. januar 2017. 

Hovedopgave skal være at kortlægge private tilslutninger til de kommunale afvandingsledninger og udføre det 

nødvendige myndighedsarbejde i forbindelse med lovliggørelse af disse tilslutninger. Øvrige opgaver skal være 

opdatering af de registrerede data for vejafvanding, brønde og ledninger, der krydser veje, samt styring af de 

mindre anlægsarbejder – renovering af ledninger og brønde m.v., der igansættes. 

Arbejdsopgaver: Tilkoblingstilladelser + øvrig myndighedsbehandling af ”vandsager”, Dialog med lodsejere / 

landmænd, Registrering af eksisterende vejafvanding / vejdræn, GIS behandling af registrerede data, 

Anlægsarbejder i forbindelse med renovering af brønde og ledninger (igangsættelse, tilsyn og opfølgning), Styring 

af økonomi

Ansættelsessted er Frøslevvej 36.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600381 6.50 Reno. gl. del af Store Heddinge Rådhus 3.300     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:
Udskiftn af stern og underbeklædning, blotlægning af tagrende 300      
etablering af ny stern og underbeklædning i eternite
(lignende nyt rådhus)
Udskiftning af vinduer (lysbånd) inkl. sternbeklædning. 560      

Udskiftning af 142 vinduespartier, inkl. ny facadebeklædning
(lignende nyt rådhus). 1.440   
Renovering af hovedtrappe, samt omfugning og reparationer 
af murværk 200      
Efterisolering af teknikgange, hævegangbro og oprydning 500      
Uforudsete udgifter 10% 300      
I alt 3.300   

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Den gamle del af rådhuset trænger til renovering, da der flere steder er råd i træbeklædningen og der opleves 

træk fra vinduerne. Derudover er rådhuset lavet med skjulte tagrender, hvilket forvaltningen ønsker ændret, da 

problemer med tagrenderne kan få konsekvenser for de tilstødende bygningsdele i langt højere grad end ved 

fritlæggende tagrender. Udskiftningen af  sternbrædder og andet træbeklædning gøres ved at skifte fra træ til 

eternit og vinduerne skiftes fra trævinduer til træ/alu, for på den måde at nedsætte den kommende udgift til 

vedligehold. 

Hovedtrappen bliver løbende repareret og er nået til et punkt, hvor der bør foretages en udskiftning af 

trappetrinene og i samme ombæring gennemgås murværket på rådhuset og der fuges om de steder, hvor fugerne 

ikke længere er intakte. 

Der er pt. ingen tidsplan.

Ny sternbeklædning udføres i eternite (lignende nyt rådhus)

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600382 0.31 Stevnsbadet - Afrensning af alger facade 275        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 275.000 kr. i 2020 til afrensning af alger.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

De nordlige og vestlige facader på Stevnsbadet fremstår meget algebegroede. Der  er indhentet tilbud på 

afrensning og efterfølgende impregnering af disse. 

Afrensningen foregår i tre tempi. 

1 Påføring af algebekæmpelsesmiddel, der nedbryder biologiskvækst, og letter den efterfølgende 

hedvandsafrensning. 

2. Hedvandsafrensning. Facaderne afrenses ved højtryksrensning med tryk op til 200 Bar, og temperatur op til 60- 

80°. 

3. Afsuttende imprægnering af facader, hvorved, alger/mikroorganismer har vanskeligere ved at hæfte på 

overfladen.

I forbindelse med ovenstående arbejder, udbedres endvidere skader der er konstateret på facaderne.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600384 0.11 Mandehoved, renovering - Tilstandsrapp. 600        2.460     260        380        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Bygning 3,4,5,6 udskiftning af vinduer og døre 1.440   

Bygning 3,4,5,6 omfugning murværk 360      

Bygning 9,10,11 udskiftning af vinduer og døre 1.260   

Bygning 13,15 udskiftning af vinduer og døre 260      

Bygning 1 udskiftning af vinduer og døre 340      

Bygning 8 udskiftning af vinduer og døre 40        
I alt 3.700   

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

I forbindelse med køb af Mandehoved er der udfærdiget tilstandsrapport.

Af rapporten fremgår prioriteringsrækkefølje på de forskellige renoveringsarbejder. 

Akut og renovering indenfor de første 5 år finansieres af bevillingen på de 17,9 mio. kr. godkendt på KB møde dec. 

2015. 

Indenfor de følgende 5 år skal der renoveres for 3,7 mio. kr.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600385 2.23 Sideudvidelse af Tommestrupvej 1.200     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2020 til sideudvidelse.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Løbende vedligeholdelse 20 20 20

Budget 2018-2021

Tommestrupvej er på strækningen fra Håndværkerparken til Møllegade meget smal og i forbindelse med 

gennemførelsen af Algadeprojektet, hvor den tunge trafik i en periode måtte køre ad denne strækning ind til Store 

Heddinge er vejkanterne hårdt medtagne. Vejen er i dag  omkring 4 meter bred, hvilket betyder, at 2 lastbiler ikke 

kan passere hinanden uden at tage rabatten til hjælp. Teknik og Miljø foreslår derfor at Tommestrupvej udvides til 

en bredde på 6 meter fra Håndvær-kerparken til Møllegade en strækning på ca. 400 m. I forbindelse med 

udvidelsen bliver det nød-vendigt at flytte belysningen langs vejen og fælde 3 - 4 vejtræer. 

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600390 2.22 Trafiksikkerhed sydlige del Strøby Egede 1.500     7.500     5.000     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Stevnsvej i Strøby Egede er kommunens mest trafikerede vej og samtidig et område, hvor der er planlagt nye 

boligområder. Der er derfor et politisk ønske om at forbedre trafiksikkerheden på strækningen fra Bakkegårdsvej til 

Hybenrosevej. Teknik og Miljø har fået udarbejdet (vil få udarbejdet) et skitseprojekt samt anlægsoverslag på en 

samlet løsning, der omfatter en tunnel under Stevnsvej mellem Bakkegårdsvej  og Valnøddevej herunder flytning af 

busstoppesteder samt en forbedring af trafiksikkerheden på Stevnsvej ved Valnøddevej og Hybenrosevej, hvor der 

idag er uregulerede T-kryds. (uddybes, når skitseprojekt og anlægsoverslag foreligger).

Anlægget omfatter etablering af en tunnel under Stevnsvej mellem Bakkegårdsvej og Valnøddevej. Tunnelen skal 

forbedre trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter, der skal krydse Stevnsvej. Tunnelen kombineres 

med et signalanlæg i krydset Stevnsvej - Bakkegårdsvej for at tilgodese den øgede trafik fra en evt. udstykning af 

Bakkegården. 

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2018, 7,5 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 til trafiksikkerhed i den sydlige 

del af Strøby Egede.



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600413 2.01 Materielgården, tørhal 1.500     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Udgifter til opførelse hal 1.241   

Projektleder 135      

Uforudsete udgifter 10% 124      

I alt 1.500   

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

De nuværende forhold ved brug og indretning af Materielgårdens bygninger har længe været problematisk, bl.a. 

den lave indkørsleshøjde og de mange søjler. Udviklingen på maskinmarkedet betyder, at nye maskiner bliver 

større og større, her nævnes, at den nyeste maskine har en frihøjde på blot 6 cm ved portåbningen. Ligeledes har 

man i lang tid gerne villet passe bedre på den del af maskinparken, som er langtidsparkeret pga sæsonbrug. De 

halvtage der er taget i brug, er enten ikke tilstrækkelige eller tilgængelige. Generelt bruges der flere maskiner for 

at spare på mandskabstimer og mindske nedslid. En måde at løse problematikken på, er at opføre en tørhal på 

ca. 1.000 m2 til opbevaring og beskyttelse af materiel.

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600414 2.22 Cykelsti Stolpegårdsvej/Nicolinelund 1.000     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 1 mio. kr. i 2018 til cykelsti ved Stolpegårdsvej/Nicolinelund.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Projektet er i opstartsfasen. 

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600415 3.50 Stevns Bibliotek, renovering af facader 406        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Facaderenovering inkl. nødvendigt stillads og afdækning 369

Uforudseete udgifter 37

I alt 406

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

De pudsede facader på Stevns bibliotek er meget porøse og løse. Ligeledes er der flere revner i facaderne, og i de 

bagvedliggende kridtstensvægge. Facaderne renoveres ved sandblæsning, og tilbageblivende puds borthugges. 

Efterfølgende indfræses og indstøbes 6 mm rustfri armeringsjern på tværes af revnerne for at hindre videre 

udvikling af disse. Dernæst udkastes og genoppudses facaderne i jurakalk produkter og der afsluttes med en 

overfladebehandling med indfarvet sandkalk.

Arbejdet udføres bedst i forår- og efterårsmånederne.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600416 5.31 Hjælpemiddeldepot, renov. og ombygning 305        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Udskiftning af 12 vinduer og hoveddør 140
Ny arbejdsbelysning 26
Renovering af vare ind- og udleveringsrum 35
Nyt loft i depot 15
Udvendig vaskeplads til biler 51
Miljømæssig forundersøgelse 20

Uforudsete udgifter 18
I alt 305

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Hjælpemiddeldepotet trænger til et generelt bygningsmæssigt kvalitetesløft. Eksempelvis er flere af vinduerne 

rådne og utætte, hoveddøren ligeså. Herudover er der en mængde indvendige renoveringsmæssige tiltag der skal 

udføres, bla. bedre arbejdsbelysning, opgradering af visse væg- og loftoverflader således at de lever op til de 

arbejdsmiljøkrav der er bla. til rengøring. Endvidere ønskes der etableret mulighed for udvendig vaskeplads til 

biler.

Arbejdet udføres mest hensigtsmæssigt fra 1/3-1/11.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600417 3.01 Strøbyskolen, indskoling efterisolering 530        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:
Oprydning på lofter, samt bortskaffelse 90
Gangbro, 200 lbm 70
Orienteringslys 45
Loftlemme, 3 stk 35
Efterisolering 1650 m² med 200-250 mm 220
Uforudsete udgifter 15 % 70

530

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Den eksisterende isolering på loftet vurderes at have stærkt forringet virkningsgrad, da den mange steder er 

trådt i stykker og ligger hulter til bulter. Der skal ligeledes en kraftig oprydning til for at rette op på forholdene. 

Forvaltningen indstiller til at der skal ryddes op og der opbygges ny gangbro for fri og let adgang for fremtidig 

service og lign. Der etableres orienteringsbelysning og nye loftslemme for at tilgodese sikkerheden på loftet og 

sluttelig efterisoleres der med 200-250 mm indblæsningsmateriale.

12 uger fra accept til aflevering.

Frigivet



Anlæg Udvalg: Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600418 5.27 Stevnshøj, belysning 350        100        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Ny belysning 450

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Belysningen på Stevnshøj er nedslidt og utidssvarende. Fatningerne er så defekte at pærerne hyppigt skal skiftes. 

En el-installatør har vurderet at fatningernes defekter gør at pærerne bliver varme og derfor sprænger hyppigt. 

Hyppige udskiftning af pærer koster på driften og det samme gør det at belysningen er ringe energimæssigt. 

Det vurderes overslagsmæssigt, at belysningen har en tilbagebetalingstid på ca. 5-6 år. 

Arbejdet kan udføres over hele året.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600419 5.27 Stevnshøj, Isolering, gulvudskiftning og maling 350        95          

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Udskiftning af gulv i træningssal 125

Maling af indvendige overflader 215

Isolering af loft 65

Uforudsete udgifter 40

I alt 445

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Ejendommen Stevnshøj, Stevnshøjvej 99 i Store Heddinge er nedslidt og der er udfordringer med varmen i 

kantinen. 

I forbindelse med forskellige omrokeringer i forvaltningen Sundhed & Omsorg ønskes det at få bragt forhold med 

gulv i træningssal, maling af alle indvendige overflader og isolering af loft over kantine i orden.

Gulvet i træningssalen er nedslidt og revnet, hvilket både kan give problemer med skridsikkerhed og rengøringen. 

Dette ønskes udskiftet.

Malingen indvendigt er nedslidt og alle indvendige overflader bør have en tur.  

Kantinen er svær at holde varm til gene for brugerne og der ønskes at isolere loftet med en isoleringstykkelse som 

lever op til nutidige krav. 

Arbejdet kan udføres over hele året. 

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600420 5.27 Stevnshøj, ny ventilation og CTS styring 1.600     107        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Ny ventilation og CTS styring, inkl. VVS, el og isolering 1.435   

Bygningsscreening 40       

Rådgiver 132      

Uforudsete udgifter 100      

I alt 1.707   

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021
15         15         15         

Budget 2018-2021

På Stevnshøj er ventilationen inkl. styring gammel, nedslidt og fungerer uhensigtsmæssigt. Dette medvirker at 

der ofte blæses ind med kold loft og det er ikke længere til at regulere luftmængeden uden at der tilkaldes en 

ventilationsmontør. Energimæssigt er anlægget utidssvarende og overslagsmæssigt formodes det at opnå en 

energigenvinding på ca. 80 % mod ca. 40 % i dag, hvis ventilationen skiftes. 

Ventilationsanlæggene ønskes udskiftet til nye, samtidig med at der etableres ny ekstern CTS-styring til 

anlæggene. Dette gælder anlæg til både køkken og resterende rum på Stevnshøj. Ventilationskanaler og 

ventilationsarmaturer ønskes skiftet i samme omgang. 

Når man etablerer ny ventilation og styring ønskes der etableret CO2-styring på ventilationen i de rum der 

benyttes til kontorer og mødelokaler for at forbedre arbejdsmiljøet. 

Arbejdet kan igangsættes over hele året.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600421 3.01 Skoler - vedligeholdelsespulje 7.095     289       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan
Der er pt. ingen tidsplan.

Økonomi: 2019 2020

I alt i 1.000 7.095  289     
Strøbyskolen, udskiftning solafskærmninger

Udskiftning af restende 80 stk. solafskærmninger 730
Uforudsete udgifter 40

770 770      

Strøbyskolen, bygn. 3 solafskærmning

Renovering af eksis. Afskærminger 170
Nye solafskærmninger 255
Uforudsete udgifter 15% 60

485 485      

Store Heddinge skole, nye vinduer/døre m.v.

Bygningsscreening/miljø 30        
Byggeomkostninger 1.890   

Uforudsete udgifter 170      
2.090   2.090   

Store Heddinge skole, CTS-varmestyring
Birken + Pilen - ialt 21 varmezoner 165
Uforudsete udgifter 30

195 195      

Hotherskolen, bygning B ventilationsanlæg
Nye Ventilationsanlæg og aggregat 1.000   
VVS, El og teknisk isolering 85        
Brandcelle/teknikrum 115      
Teknisk bistand 100      
Uforudsete udgifter 15% 200      

1.500   1.500   

Hotherskolen, SFO vinduer m/soladskærm.
Elementer: vinduer, døre og montage 990
Solafskærmning på store partier 155
Indvendige arbejder 40
Miljøforundersøgelser 40
Uforudsete udgifter 15% 175

1.400   1.400   

Hotherskolen, etablering af nyt kontor

Miljømæssige forundersøgelse 12
Etableringsarbejder 262
Uforudsete udgifter 15

289 289      

Dalen 5, Vindues- og beklædningsudskiftning
Vinduer og døre 510
Beklædning og stern 85
Uforudsete udgifter 15 % 60

655 655      

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

Vedligholdelsespuljen er til diverse vedligeholdelsesprojekter på Strøbyskolen, Store Heddinge skole, 

Hotherskolen og Dalen 5. For yderligere beskrivelser af projekterne - se næste side. 



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Fortsat fra forrige side

Beskrivelser:

Strøbyskolen, udskiftning solafskærmninger

Strøbyskolen, bygn. 3 solafskærmning

Store Heddinge skole, nye vinduer/døre m.v.

Store Heddinge skole, CTS-varmestyring

Hotherskolen, bygning B ventilationsanlæg

Hotherskolen, SFO vinduer m/soladskærm.

Hotherskolen, etablering af nyt kontor

Dalen 5, Vindues- og beklædningsudskiftning

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Strøbyskolen, bygn. 3 solafskærmning - service 15 15 15

De eksisterende vinduer og vinduespartier er udtjente og ved en udskiftning vil man kunne optimere på 

væsentligt på energirammen. 

Der ønskes etableret et nyt kontor ved den gamle hovedindgang i Bygning C. 

Vinduerne og enkelte døre på Dalen 5 i Hårlev, vurderes til at være udskiftningsklare, flere steder kan der 

konstateres trænedbrydning og råd i både rammer og karme. 

Budget 2018-2021

De eksisterende solafskærmninger på Strøbyskolen er udtjente, rådne og er de fleste steder blevet 

afmonteret pga. nedfaldsfare.

De eksisterende solafskærmninger går ofte i stykker og der er store udgifter til løbende vedligehold og 

reperationer. Derudover er der behov for at få flere lokaler afskærmet. 

Store Heddinge skole, Pilen og Birken, vinduer, døre og facader trænger til udskiftning.

En stor del af vinduerne og dørene i Pilen og Birken trænger til udskiftning. 

De vinduer og døre der ikke skiftes, skal gennemgåes og med maling, tætningslister osv, det skal 

bemærkes at vinduerne er fremstillet at teaktræ, derfor vurderes det at kunne betale sig at renover en 

del af dem. 

CTS-varmestyring Pilen og Birken, rumtermostater og sænkning i ferier. Der er et ønske om at kunne 

overvåge og styre temperaturforholdene i de to bygninger på lokaleplan. Dermed bliver det muligt at 

nærjustere energiforbruget efter brugsmønstrene, dvs. man kan blandt andet køre med nattemperatur 

(lavere C°) i de lokaler som ikke rummer aktivitet efter alm. skoletid.

Det eksisterende ventilationsanlæg til Bibliotektet på Hotherskolen i bygining B,er slidt ned og er ikke i 

drift, det vurderes at det ikke kan genoprettes. Det har stor indvirkning på indeklimaet at anlægget ikke 

er drift. Det nye anlæg er udlagt til, at ville kunne yde et luftskifte på 4 x volumen i timen, dvs. anlægget 

ville kunne imødekomme indeklimakravene, hvis biblioteket omdannes til fx. kantine.



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-60042 3.01 Store Heddinge skole, foldevæg Erikstrup 200        76         

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Reparation af foldevæg 258
Uforudsete udgifter 18

I alt 276

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Foldevæggen i Erikstruphallen på Store Heddinge skole, er defekt og fungerer ikke efter hensigten. Foldevæggen 

blev sidst renoveret for 12 år siden, og garantiperioden er udløbet. Foldevæggen skal nedtages, skilles, justeres, 

smøres, samles og genmonteres.

Arbejdet kan udføres hele året.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600423 3.01 St. Hed skole, facade på venti. Bøgen 200        49          

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Udskiftning af facadebeklædning og underliggende trækonstruktion 226
Uforudsete udgifter 23

I alt 249

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Den underliggende trækonstruktion til ventilationstårnet på Bøgen på Store Heddinge skole er rådden og bør 

udskiftes. Ventilationstårnet består af lodrette søjler og vandrette bjælker i stål. Herimellem er der monteret 

rammer med et fintmasket trådnet i zink. Bagved disse rammer, er der underliggende krydsfinerplader, disse er 

meget rådne. Udskiftningen består af opsætning af stillads, demontering af udvendig eksisterende rammer og 

bagvedliggende krydsfinerplader. Tildannelse af nyt træskellet i spærtræ, montering af vindpap, afstandslister og 

vandrette lægter på træskellet, afsluttende montering af ny facadeplade.

Arbejdet kan udføres hele året, dog under hensyn til vejrliget.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600423 3.01 Store Heddinge skole, vinduer og døre 200        75         

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:
Byggeomkostninger 250

Uforudsete udgifter 25

I alt 275

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Store Heddinge skole har en del vinduer døre som trænger til en gennemgang.

Det vurderes at der er en del vinduer og døre som trænger til malerbehandling og det vurderes at det vil kunne 

forlænge levetiden så meget, at der vil være god økonomi i det.

 

Dette anlægsønske hænger delvis sammen med udskiftningen af vinduer og døre i Birken og Pilen, dvs. de 

vinduer og døre som ikke skiftes skal malerbehandles og iøvrigt gennemgåes med tætningslister. 

Det skal bemærkes at de vinduer og døre som sidder i Birken og Pilen er teaktræ.

Arbejdet udføres bedst i sommerperioden.

Ansået byggetid 1-2 måneder.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600425 3.01 Hotherskolen, forbindelsesgang 700        105        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:
Miljømæssige forundersøgelse 15

Nedrivning af eksisternde forbindelsesgang 25
Genopførsel af ny forbindelsesgang 715
Uforudsete udgifter 50

I alt 805

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

I forbindelse med indragelse af Hotherskolens SFO-lokaler til børnehave (Flytning af Tryggevælde Øst). Er der 

akut behov for mere garderobeplads. Garderoben ønskes placeret ved den eksisterende garderobe i 

forbindelsesgangen mellem indskolingen og mellemtrinnet. Den eksisterende forbindelsesgang er i meget ringe 

stand, hvorfor det ikke kan anbefales at indarbejde den, i en ny konstruktion. Derfor skal den eksisterende 

forbindelsesgang rives ned, og der genopføres en ny og dobbelt så bred forbindelsesgang med garderobe.

Arbejdet kan udføres fra 1/3-1/11.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600426 3.01 Hotherskolen, Bygn. E  vinduer/døre 400        55         

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Bygningsscreening/miljø 25
Byggeomkostninger 390

Uforudsete udgifter 40

I alt 455

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Vinduer og døre i bygning E, fordelingsgange stue og 1. sal trænger til udskiftning.

Vinduerne er så medtaget at de begynder at smuldre i bunden, og der er behov for udskiftning.

Arbejdet udføres bedst i sommerperioden.

Arbejdet skal forventes at blive opdelt i faser, dog kan arbejdet udbydes som en samlet entreprise.

Anslået byggetid 1-2 måneder.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600427 3.01 Hotherskolen, Biblioteksbygn. vinduer/dør 300        70          

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Bygningsscreening/miljø 20
Byggeomkostninger 320

Uforudsete udgifter 30

I alt 370

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Vinduer og døre i biblioteksbygningen, stue og 1. sal trænger til udskiftning.

Vinduerne er generelt meget møre, og der er behov for udskiftning.

Arbejdet udføres bedst i sommerperioden.

Arbejdet skal forventes at blive opdelt i faser, dog kan arbejdet udbydes som en samlet entreprise.

Anslået byggetid 1-2 måneder.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600431 2.23 Parker og Rejs/markedsføring 100       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 100.000 kr. i 2018 til markedsføring af stationer.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

Politisk ønske om markedsføring af stationer på Stevns. 

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600438 2.12 Renovering af fortove 2018 450        450        450        450        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 450.000 kr. pr. år i budgetårene til renovering af fortove.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Da Materielgården drives ved kontraktsstyring er der ikke i deres budgetramme indregnet midler til større 

renoveringsopgaver af fortovene, hvorfor der årligt plejer at blive afsat en ramme til renovering af fortove under 

anlæg.  

Løbende.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600439 2.11 Seas investeringsbidrag 2018 2.500     2.600     2.700     2.800     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Investeringsbidraget for 2018 er 2,5 mio. kr. og reguleres med 100.000 kr. i de følgende år.

Det endelige beløb er afhængig af til- og afgang af lysanlæg.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Bidraget er på grundlag af indgået kontrakt med SEAS-NVE om drift og vedligeholdelse af det meste af 

gadebelysningen i Stevns Kommune.

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600440 2.11 Brorapport 2018 3.774     3.252     2.872     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 3,8 mio. kr. i 2018, 3,3 mio. kr. i 2019 og 2,9 mio. kr. i 2020 til brorapport.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Det rådgivende firma Broconsult har udarbejdet brorapport med en tilstandsregistrering af alle broer og 

underføringer i Stevns kommune. Ud fra brorapporten er der udført en prioriteret liste over anbefalede broarbejder 

og særeftersyn til udførelse i 2016-2019. 

De resterende broer på prioriteringslisten er sat til budget i 2020.

Løbende.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600441 0.50 Garverigrunden Pulje 50         

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 50.000 kr. i 2018 til hundeskov.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Rådighedsbeløb

Politisk ønske om etablering af hundeskov. 

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600442 2.11 Vejnet udmatrikulering 2018 75          75          75          75          

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 75.000 kr. pr. år i budgetårene til udmatrikulering.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

I dagligdagen har såvel administrationen, Materielgården som nogle borgere problemer, når man ikke ved, hvor 

skellet til ens ejendom er. Det er ikke altid det naturlige skel, som er det matrikulære skel.

I henhold til lov om offentlige veje er det vejmyndighedens pligt at sørge for at vejarealerne er udmatrikulerede.

Løbende.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600443 2.11 Oversvømmelser 2018 200        600        400        400        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Der har de forgangne år været flere tilfælde, hvor ekstreme vejrsituationer med store nedbørsmængder 

kombineret med ældre, underdimensionerede og dårligt vedligeholdte ledningsanlæg og markdræn har resulteret i 

oversvømmelser af kommunens veje og de tilstødende ejendomme. Ofte er der tale om vand, som på grund af 

dårlig gennemstrømning i ledningsanlægget og stort vandpres opstrøms, kommer ovenud af brønde eller i nogle 

tilfælde af dårlige rørsamlinger.

For at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling har Teknik og Miljø udarbejdet en procedure for, hvordan sådanne 

henvendelser skal håndteres. 

Det er forvaltningens vurdering, at der bør sættes øget fokus på udbedring af ældre utidssvarende rørføringer 

langs med og under vores veje. Det vil i den sammenhæng være nødvendigt at afsætte et årligt rådighedsbeløb på 

anlægskontoen, som PTU og Teknik & Miljø kan disponere over til gennemførelse af akut, kort og langsigtede 

løsninger på problemer med oversvømmelser.

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet

Der er afsat 200.000 kr. i 2018, 600.000 kr. i 2019 og 400.000 kr. pr. år i 2020-2021 til løsninger på problemer 

med oversvømmelser.



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600444 2.12 Vedligeholdelse stisystem 2018 450        450        450        450        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 450.000 kr. pr. år i budgetårene til vedligeholdelse af stisystemer.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

I alle de større bysamfund som Hårlev, Strøby Egede, Strøby og Vallø By er der et godt, funktionelt og vidt 

forgrenet stisystem. Systemet gør at cyklister/fodgængere ikke færdes sammen med bilerne, endvidere er der en 

sti fra Vallø By til Strøby/ Strøby Egede, hvilket er hensigtsmæssigt for skolebørnene. Derudover er der to 

stisystemer, der fører over Tryggevælde Å, nemlig via broen ”i” Solgårdsparken og broen bag Præstegården i 

Strøby. 

Generelt gælder det for stierne, at slidlagene er meget slidte og trænger til fornyelse. Der er ikke tegn på, at 

stiernes fundering er dårlig, hvilket stemmer godt overens med den ringe belastning. Den største belastning er 

om vinteren, når der saltes (en del af vinteren er bærelagene frosne og kan sagtens modstå belastningen) samt 

de to gange om året hvor stisystemet fejes, alt i alt en ringe belastning. 

Kapitalbevillingen er et supplement til den normale driftsbevilling, som ikke kan dække de udgifter, der er 

forbundet med, at forny slidlagene i et omfang, der kan sikre en rimelig vedligeholdelsesstandard. Da 

Materielgården drives ved kontraktstyring er der ikke i deres budgetramme indregnet midler til større 

renoveringsopgaver af stierne.

Løbende.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600445 2.12 Ikke kontraktbundne opgaver 2018 250        250        250        250        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 250.000 kr. pr. år i budgetårene til ikke kontraktbundne opgaver.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Til brug for finansiering af ad hoc opgaver som følge af velbegrundede ønsker fra borgerne eller andre 

interessenter, ønskes der en pulje til imødekommelse af disse, da det er opgaver, der kan være svære at tage 

højde for indenfor daglig drift og derfor ikke er omfattet af årets budget.  

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600446 4.82 Sundhedscenteret, nye vinduer og døre 750        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Bygningsscreening/miljø 35

Byggeomkostninger 650

Uforudsete udgifter 65

I alt 750

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Sundhedscenterets vinduer, døre og træfacader trænger til delvis udskiftning.

-En del af vinduerne og dørene skal gennemgåes med nye fuger, maling samt nye sålbænke.

-Der er en del vinduer og døre som trænger til udskiftning på grund af råd.

-Der er træfacader som trænger til delvis udskiftning samt maling.

Arbejdet udføres bedst i sommerperioden.

Arebjdet skal forventes at blive opdelt i faser, dog kan arbejdet udbydes som en samlet entreprise.

Anslået byggetid 3-4 måneder.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600447 2.22 Borgerønsker Vemmetoftevej Østersøvej 1.869     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Der er pt. ingen tidsplan.

Økonomi:
Cykelsti/gangsti

Projektering 200      

Håndværkerudgifter 1.250   
Afsat til uforudsete udgifter 150      

1.600   1.600   

Gangbro

Pris ifølge tilbud 215
Afsat til uforudsigelige udgifter 54

269 269

I alt 1.869   

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Cykelsti/gangsti 30 30 30

Budget 2018-2021

Rødvig Borgerforening har i mail af 28. februar 2017 indsendt anlægsønske til budget 2018 på 765.000 kr. til 

etablering af cykelsti/gangsti langs Vemmetoftevej, på strækningen Skørpinge Mark til Rødvigvej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ifølge beregninger fra vejteamet vil den samlede udgift til etablering af cykelsti/gangsti være 1,6 mio. kr. For at 

forbedre trygheden og trafiksikkerheden for de bløde trafikanter foreslås på foranledning af Rødvig Borgerforening, 

at der laves en enkeltrettet fællessti i nordsiden af Vemmetoftevej og at den eksisterende sti langs sydsiden af 

Vemmetoftevej udvides til 2,25 m's bredde, så den også kan bruges som fællessti. Projektet vil udover etablering 

af cykelstier omfatte ombygning af bomanlægget ved jernbaneoverskæringen. Det vurderes, at projektet kan 

gennemføres uden arealerhvervelse.

Af mailen fremgik også et anlægsønske til budget 2018 på etablering af gangbro på ydersiden af betonbarrieren 

ved Østersøvej ved Rødvig Kro og badehotel. Det er usikkert at gå på Rødvigvej rundt om kroen og mange vælger 

at gå på ydersiden af barrieren for at undgå trafikken. 

Efter Kystdirektoratets foreløbige vurdering vil det kræve en tilladelse. I hvilket omfang et sådan projekt kan opnå 

tilladelse, kan direktoratet ikke afgøre på nuværende tidspunkt. Det vil kræve en konkret ansøgning.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600448 2.22 Trafiksikkerhed v/Strøbyskolen 1.800     2.950     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Det samlede projekt vurderes at kunne udføres for i alt 4.750.000 kr. Heraf udgør stiforbindelsen
mod nordøst 750.000 kr.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

30 50 50

Budget 2018-2021

Forbedring af trafiksikkerheden på Strøbyskolen. Anlægget omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti fra 

Lendrumvej øst om skolens parkeringsplads, ændring af ind-og udkørselsforhold ved børnehuset, i alt 320 nye 

overdækkede cykelstativer, nye Kiss and Ride faciliteter samt etablering af busholdepladser for de 5 skolebusser 

dels på parkeringspladsen og dels på Lendrumvej. 

De nævnte tiltag vil medvirke til en bedre adskillelse af de bløde trafikanter fra de mange biler og busser, der 

færdes på skolens parkeringsplads og dermed bidrage til bedre trafiksikkerhed og tryghed. Anlægget omfatter 

endvidere etablering af en stiforbindelse i eget tracé mod nordøst til byudviklingsområdet omkring Hybenrosevej. 

Anlægget foreslås udført i etaper således, at der først udføres den dobbeltrettede cykelsti øst om 

parkeringspladsen, nye cykelskure, Kiss and Ride anlæg og ændring af ind og udkørselsforhold ved Børnehuset. 

Efterfølgende kan man udføre busholdepladser og stiforbindelsen mod nordøst. Busholdepladserne bør udføres i 

sommerferieperioden, hvor der ikke er børn og bustrafik til skolen.

 Det samlede projekt vurderes at kunne udføres for i alt 4.750.000 kr. Heraf udgør stiforbindelsen mod nordøst 

750.000 kr.

 Anlægget kan opstartes i 2018 og færdiggøres i sommerferien 2019.

Rådighedsbeløb



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600449 3.01 Dalen 5, Ventilationsanlæg 1.500     

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:
Nyt aggregat, rør, isolering og anemostater 1.100
CTS- styrring af energiforbruget 80
El og VVS 60
Rådgivning 120
Uforudsete udgifter 10% 140

I alt 1.500

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021
17         17         17         

Budget 2018-2021

Ved tilflytning af Heldagsskolen til Dalen 5, kan det konstateres at de eksisterende ventilationsforhold består at 

væghængte ventilatormotorer med spjæld og lufttilførsel i form af naturlig ventilation. Denne ventilationsmetode 

vil ikke kunne imødekomme kravene til mininums luftskifte for undervisningslokaler jf. BR15. Et nyt komplet 

ventilationsanlæg med et ballanceret luftskifte og varmegenvinding vil kunne løfte opgaven, både til CO²-

niveauer, men også energi. Anlægget placeres på en plaform på taget og rørføring foretages synlig på taget, 

nedført gennem taget til lokalerne. Ventilationsrørene isoleres og der monteres brandspjæld ved gennemføringer, 

da der ikke er ABA (Automatisk Brandmelder Anlæg) på Dalen 5. Grupperum kan varmestyres vha. CTS og 

luftmængden fremføres med varierende flow. 

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600450 6.51 Specialistviden 150        150        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 150.000 kr. pr. år i 2018 og 2019 til specialistviden.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

På grund af tiltagende kompleksitet i tekniske bygningsanlæg ønskes denne ramme, som et forsøg til indkøb af 

specialviden. I forbindelse med renovering eller nyindkøb af særligt komplekse anlæg, opleves der et behov for at 

kunne tilkøbe rådgivning fra specialister.

Det gælder bl.a. for ventilationsanlæg, varmeanlæg og lysanlæg - der kræves specialistviden for at kunne 

planlægge og projektere korrekt. Muligheden er en forventning om, at kunne mindske risikoen for fejl, sikre 

driftsikkerhed, sikre projekteringen og sikre det bedst mulige resultat for vores ejendomme.

Der ønskes afsat en pulje i en 2-årig periode til forsøgsordning der danner grundlag for vurdering af det 

fremadrettede arbejde omkring anlæg - drift m.v. 

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600451 0.13 Stevns Fyr renovering af spildevandssyst 540        

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:
Omlægning og renovering af eksisterende 532
Nyt regnvandssystem og faskiner 94
Tilslutningsbidrag KLAR Forsyning 90
Projektering, udbud, uforudsete, kvalitetssikr. 99
I alt ekskl. moms. 815
 - anlægsbevilling i 2017 275
Yderligere anlægsønske 540

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

I foråret 2015 blev der udarbejdet budgetforslag til renovering af spildevandskloak fra en mindre del af området 

på Stevns Fyr og midlerne til dette blev frigivet i 2016. Anlægsbevillingen fra 2016 på 275.000 kr er overført til 

2017. Der er i 2017 afholdt udgifter til kloakteknisk rådgivning på 24.000 kr.

Imidlertid er der vedtaget ny lokalplan (177), der giver nye muligheder for brug af området til turisme- og 

fritidsformål. 

Forvaltningen foreslår derfor, at der lavet en samlet omlægning af hele spildevandssystemet på området så der 

tages hensyn til den ændrede anvendelse. Herved tilknyttes spildevandssystemet til KLAR Forsynings kloaknet og 

regnvandssystemet føres til lokale faskiner. Hvis det oprindelige begrænsede projekt vælges udført vil der også 

fremover være udledning fra en septiktank ud gennem klinten. Endvidere vil der være en usikker driftsmæssig 

situation, da den resterende del af spildevandssystemet ligeledes er udtjent, og det vil samtidig kræve, at de 

tilbageblevne septiktanke tømmes relativt ofte i takt med det øgede antal besøgende på Stevns Fyr.

Der er pt. ingen tidsplan.

Frigivet



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600452 2.01 Maskiner Materielgården 400       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:
Maskiner Materielgården 400
Bevilling fra KB til materiel ifm. balanceforslag 250
Indtægt fra salg af eksisterende udstyr 150
Pris på 2 klippere til græsslåning 800

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

I forbindelse med udarbejdelse af balanceforslag vedr. græsslåning er det nødvendigt at investere i 

materiel til opnåelse af besparelsen. KB har den 30. november 2017 bevilliget 250.000 kr. til materiel. Der 

skal i alt bruges 800.000 kr., og det er forventeligt at der kan sælges eksisterende udstyr for 150.000 kr. 

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600455 6.68 Energilandsby Holtug 25       25       25      25       

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

Der er afsat 25.000 kr. pr. år i budgetårene til energilandsby Holtug.

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

Frigivet

Energilandsby Holtug blev i april 2013 udvalg som én af de to Energilandsbyer på Stevns. Projektet løber 

over en toårig indkøringsperiode og er finansieret via en anlægsbevilling på 200.000 kr. Holtug 

Energilandsby har sit udspring i det lokale samarbejdsforum, der består af borgerforening, 

forsamlingshuset, lodsejere, strandlauget, vandværket, menighedsrådet og bøgeskovens sejlklub. Der bor 

268 borgere i Holtug fordelt på 124 adresser.

Energilandsbyen har siden sin opstart bl.a. afholdt årlig sommerfest med fokus på klima og energi, diverse 

borgermøde bl.a. om håndtering af regnvand for private grundejere, udskiftning af oliefyr, 

energirenovering mv. De har organiseret fælles indkøb af LED, haft fokus på køkkenhaver med bl.a. 

byttedage og indkøb af en fælles el-cykel. To gange har de været på inspirationstur hvor kommunens 

øvrige borgere har været inviteret med. De står for mange forskelligartede aktiviteter  og energilandsbyen 

vil gerne fortsætte det arbejde som nu er kommet så godt i gang og ansøger derfor om midler der kan 

understøtte dette arbejde. Midlerne bruge primært til afholdelse af informationsmøder, inspirationsture og 

andre arrangementer der på mange måder støtter op omkring en lokal fokus på klima og energi.

Der er pt. ingen tidsplan.



Anlæg Plan- og Teknikudvalget

Nr. Funktion Tekst
2018 2019 2020 2021

XA-600391 1.61-1.63 Indkøb af nye beholdere - renovation 10.000   

Projektbeskrivelse:

Tidsplan:

Økonomi:

1.61 Dagrenovation 5.000    

1.63 Papir 5.000    
10.000   

Afledt drift: 2018 2019 2020 2021

Budget 2018-2021

På baggrund af regeringens ressourcestrategi på affaldsområdet som konkluderer øget sortering på bioaffald og 

andet genbrugeligt affald skal Stevns Kommune indføre ny affaldsordning i 2019/2020.

I efteråret 2016 skulle der tages politisk beslutning om, hvor mange fraktioner der skal sorteres. 

Men det blev udsat til ny Kommunalbestyrelse i 2018.

Afhængig af beslutning skal der i 2019/2020 indkøbes 2- 3 nye 2-delte beholdere til sortering af plast, metal, papir, 

glas, biologisk og restaffald.

Endvidere skal der laves nye kontrakter på affaldsafhentning og udarbejdes ny affaldsplan som beskriver de 

politiske rammer for den fremtidige håndtering af affald på Stevns.

Prisen for indkøb af 2 beholdere pr. husstand vil i store tal blive 10 mio. kr.

Indgår ikke i beregning af anlægsrammen. 

Der er pt. ingen tidsplan.

Rådighedsbeløb



Takster - Budget 2017 og budget 2018

Incl. moms
2017 2018 2017 2018

Institutionstakster (11 måneders betaling) Erstatning af beholder:

Dagpleje 3.376 3.091 140 liter 694 694

Vuggestue  (52 timer/uge) 3.250 3.348 190 liter 930 930

Vuggestue  (54 timer/uge) 3.327 3.438 660 liter 1.630 1.630

Børnehave (52 timer/uge) 1.811 1.886 660 liter med papir indkast 2.182 2.182

Børnehave (54 timer/uge) 1.852 1.934 Ændring af beholder, str./antal 513 513

Frokostmåltid 360 372 Ekstra sække - 5 stk. 200 200

SFO Kommende skolebørn 1.790 1.820 Ekstra tømninger pr. gang 105 105

SFO -Morgen 310 315

SFO - Eftermiddag 0.-2. klasse 1.480 1.505 Adgangsforhold > 25 meter:

SFO 3. klasse 1.270 1.290 Besværlig eller ekstra - Uge 0 0

SFO II 4.-6. klasse 850 865 Besværlig eller ekstra - 14 dage 0 0

SFO II 4.-6. klasse kontrolleret 1.270 1.290

Genbrugsplads

Frit valg af børnetandpleje Genbrugsstation 1.031 1.031

Egenbetaling - 0-15 årige 100% Cirkulære Haveaffald - 2 x årligt 125 125

Musikskole Erhverv 

Musikundervisning, forskole 1.540 1.540

Instrumentundervisning 3.400 3.400

Opkrævning erhverv pr. besøg 

ekskl. moms 185 185

Instrumentleje 740 740

Biblioteker Rødvig lystbådehavn

Overskridelse af lånetiden: Liggeplads - Pris pr. år:

Børn          1-7 dage 0 0 A - Pladser 1.721 1.721

                    8-20 dage 10 10 B - Pladser 5.219 5.219

                   21-40 dage 50 50 C - Pladser 6.524 6.524

                   Over 40 dage 120 120 D - Pladser 7.176 7.176

Voksne    1-7 dage 20 20 E - Pladser 7.829 7.829

                    8-20 dage 50 50 F - Pladser nr. 94-97 7.829 7.829

                   21-40 dage 100 100 F - Pladser nr. 98-109 9.787 9.787

                   Over 40 dage 230 230 G - Pladser nr. 115-127 6.561 6.561

G - Pladser nr. 200.201 11.722 11.722

Årlig afgift

Administrationsbidrag 100 100 Madservice

Restaffald: Døgnpris på plejecentre 116 119

Ugetømning - Renovation:

140 liters beholder excl. papir 1.146 1.146 Madservice, kølemad:

190 liters beholder excl. papir 1.451 1.451 Hovedret, udbragt 41 42

660 liters beholder excl. papir 3.236 3.236 Hovedret, udbragt,  ægtefælle 36 37

2 retter, udbragt 53 53

14. dags tømning - Renovation 2 retter, udbragt, ægtefælle 48 48

140 liters beholder excl. papir 573 573 2 retter i café på centrene 53 53

190 liters beholder excl. papir 725 725

660 liters beholder excl. papir 1.619 1.619 Ophold korttidspladser/

aflastning

Papir - Månedlig tømning Madservice + øvrige udgifter 148 151

140-140 liters beholder 155 155

660/660 liters beholder 260 260



Takster - Budget 2017 og budget 2018

Incl. moms
2017 2018

Betaling for omsorgstandpleje

Egenbetaling pr. år 490 Cirkulære

Betaling for specialtandpleje

Egenbetaling pr. år 1.815 Cirkulære

Oplysninger, attester

Adresseoplysninger 75 75

Bopælsattest 75 75

Sundhedskort 190 195

Legitimationskort 100 100

Vielse, hvor begge er udlændinge 500 500

Pas - Der er indført fingeraftryk 

Børn under 12 skal ikke afgive

fingeraftryk 115 Oplyses

Børn mellem 12 og 18 år 141 først ved

Voksne mellem 18 og 65 år 626 årsskifte

Voksne over 65 år 376

Kørekort

Udstedelse af duplikatkørekort Oplyses

ved bortkomst 280 først ved

Fornyelse for personer over 75 år 50 årsskifte

Se i øvrigt www.politi.dk

Gebyr

Gebyr for udsendelse af rykker 250 250

Rottebekæmpelse

Promille af ejedomsvurderingen 0,0493 0,0493
















