Politikområde 1: Finansiering
Pejlemærke
Mål
 Orden i
Borgeren skal opleve, at Solrød Kommune både på kort og lang sigt får en robust
økonomien
og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed til at fastholde
serviceniveauet for kommunens borgere samt finansiere udviklingsprojekter,
investeringer og ny drift.
Dette sker gennem nedenstående mål, der er fastsat i Økonomisk Politik:
Kassebeholdning
Den disponible kassebeholdning skal min. udgøre 3.000 kr. pr. indbygger. De likvide
aktiver sammensættes, så der sikres et optimalt renteafkast og minimal risiko for
tab.
Beskatning
Solrød Kommune skal have en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de
omkringliggende kommuner.
Budgetbalancen
Driftsbalancen skal generere et passende overskud til finansiering af anlæg under
hensyntagen til andre finansieringskilder som træk af kassebeholdning, lån og
salgsindtægter mv.
Udstykninger
Overskud fra udstykning af grunde bliver primært anvendt til styrkelse af
likviditeten til fremtidige investeringer, der kan bidrage til fortsat vækst i Solrød
Kommune.
Skattefinansieret langfristet gæld
Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet.
Tillægsbevillinger
Tillægsbevillinger til serviceudgifter inden for servicerammen skal finansieres via
omstilling eller via de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demografi og lovog cirkulæreændringer. Øvrige tillægsbevillinger finansieres inden for den samlede
økonomi og kassebeholdningen.
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Politikområde 2: Teknik og Miljø
Pejlemærke
Mål
 Åbenhed og
Planlægning
inddragelse af
Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune er planlagt og indrettet som det
borgere og
bedste sted at leve og bo.
erhvervsliv
 Fleksible rammer for
Det sker ved, at den overordnede planlægning sikrer gode rammer for
fællesskaber og for
bosætning og erhvervsudvikling, hvor der samtidig vises hensyn til natur,
den enkelte
landskabs- og kulturmiljøer, miljø og klima samt inddragelse og dialog med
borgere og andre interessenter.
 Orden i økonomien
 Bæredygtig udvikling Myndighed
 Aktive borgere og et
Borgerne skal opleve en effektiv og gennemskuelig myndighedsbehandling.
aktivt erhvervsliv, der
tager ansvar
Det sker ved, at den lovpligtige myndighedsudøvelse gennemføres på en
kompetent og respektfuld måde, som f.eks. ved dialogbaseret
byggesagsbehandling.
Projekter og anlæg
Borgerne skal opleve, at projekter og kommunal infrastruktur giver værdi for
den enkelte og for fællesskabet.
Det sker ved, at borgere og andre interessenter inddrages i prioritering,
udvikling og gennemførelse af projekter og, hvor det er relevant, i den
efterfølgende drift.
Drift
Borgerne skal opleve, at kommunale veje og arealer er velholdte, og at
indsamlingen af affald og busdriften er effektiv.
Det sker ved, at driften tilrettelægges og gennemføres i dialog og samarbejde med borgere og andre interessenter med størst mulig fleksibilitet for den
enkeltes ønsker og behov.
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Politikområde 3: Kommunale ejendomme
Pejlemærke
Mål
 Åbenhed og
Bygningsmasse
inddragelse af
Borgerne skal opleve, at volumen og indretning af den kommunale
borgere og
bygningsmasse giver gode rammer for udøvelse af kommunal
erhvervsliv
institutionsdrift, administration og andre kommunale funktioner.
 Fleksible rammer for
fællesskaber og for
Det sker ved, at bygningsmassen indrettes og løbende tilpasses de aktuelle
den enkelte
brugeres behov med mest mulig lokalefællesskab og funktionsfleksibilitet.
 Orden i økonomien
Drift og vedligehold
 Bæredygtig udvikling
Borgerne skal opleve, at den kommunale bygningsmasse er funktionel og i
ordentlig stand.
Det sker ved, at kommunale bygninger og deres udearealer drives og
vedligeholdes, så bygningskapitalen fastholdes, og bygninger og
omgivelser fremstår indbydende og velholdte.
Service
Borgerne skal opleve, ejendomsservicen er effektiv.
Det sker ved at ejendomsdriften planlægges, tilrettelægges og, hvor det er
relevant, udføres i samarbejde med brugerne, så deres særlige behov og
ønsker i forhold til bygnings- og institutionsdriften i videst muligt omfang
imødekommes i overensstemmelse med vedtagne serviceniveauer.
Bæredygtighed
Borgerne skal opleve, at bæredygtighed bliver prioriteret i kommunale
bygninger.
Det sker ved at fokusere på ressourcebesvarende tiltag og mulighederne for
at udnytte vedvarende energi samt reduktion af CO2 udledning.
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Politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsservice
Pejlemærke
Mål
 Bæredygtig udvikling
Automatisering af arbejdsprocesser
 Orden i økonomien
Borgerne skal opleve et fokus på kerneopgaven.

 Åbenhed og inddragelse af
borgere og erhvervsliv
 Aktive borgere og et aktivt
erhvervsliv, der tager ansvar

Det sker ved automatisering af relevante manuelle arbejdsprocesser
(robotics).
Kommunikation om kommunen
Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune er det bedste sted at leve og bo.
Det sker gennem historier i pressen og på de sociale medier, der fremhæver
Solrød Kommunes mange aktiver.
Målrettet kommunikation med borgerne
Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune kommunikerer målrettet og
direkte med dem.
Det sker ved at styrke kommunikationen i kampagner og projekter samt
ved at styrke den personlige og direkte kommunikation med borgerne samt
på de sociale medier.
Attraktivt at være virksomhed
Virksomhederne skal opleve, at det er attraktivt at starte og drive
virksomhed i Solrød Kommune.
Det sker ved at understøtte virksomhedernes ønsker og behov ved at sikre
relevant og nødvendig viden om mulighederne i samarbejdet med Solrød
Kommune samt erhvervsfremmesystemet.

 Orden i økonomien
 Bæredygtig udvikling
 Læring og udvikling hele
livet
 Fleksible rammer for
fællesskaber og for den
enkelte

Attraktiv arbejdsplads
Medarbejderne skal opleve, at Solrød Kommune er en attraktiv
arbejdsplads, som de er stolte af.
Det sker ved at:
 Arbejde med rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere.
 Fastholde indsats på trivsel og nærvær jf. Projekt Nærvær.
 Der arbejdes med at udbygge storytelling og arbejdspladsens image.
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Fælles mål for politikområde 5, 6, 7, 8 og 9
Pejlemærke
Mål
 Læring og udvikling Ungdomsuddannelse
hele livet
95 % af unge i Solrød Kommune skal i 2030 have en ungdomsuddannelse,
 Bæredygtig
hvilket er 5 % over landsmål.
udvikling
Det sker gennem grundig implementering af en ny helhedsorienteret, forebyggende og sammenhængende kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning
medio 2019.

 Tryghed, sundhed
og værdighed i alle
aldre

Fokus skal især lægges på:
 Unge fra sårbare familier
 Unge med social og psykisk sårbarhed
 Unge med misbrugsproblematikker
 Overgangen fra barn til voksen
Koordineret indsats
Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordineret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Solrød Kommune.
Det sker gennem en grundig implementering af den nye sundhedsaftale og
evt. ændringer som følge af sundhedsreformen.

SIDE 6/13

Politikområde 5: Udvikling og læring for børn og unge
Pejlemærke
Mål
Dannelse og dannelsesstrategi
 Læring og udvikling
Forældrene skal opleve, at børn og unge i Solrød Kommune opnår en styrket
hele livet
dannelse, som gør dem til mere livsduelige mennesker, der har de rette
 Åbenhed og
færdigheder i rygsækken i alle overgange.
inddragelse af
borgere og
erhvervsliv
Dette sker ved, at dagtilbud, skoler og tilbud til unge arbejder med børn og
unges dannelse ud fra dannelsesstrategiens dannelsessyn og strategiske
 Tryghed, sundhed
indsatser.
og værdighed i alle
aldre
Dannelse og dannelsesstrategi
De unge i Solrød Kommune skal opleve, at de mange tilbud, de kan vælge
imellem, understøtter dem i at udvikle sig til fagligt dygtige, selvstændige,
demokratiske og livsduelige mennesker, der på kompetent vis er i stand til at
indgå i fællesskaber lokalt og globalt.
Dette sker ved, at UngSolrøds tilbud er attraktive og matcher de unges
ønsker og forventninger samt understøtter de unges faglige, sociale og
personlige kompetencer til fx at deltage i fællesskaber, samskabe og styrker
de unges selvstændighed.
Dannelse og teknologi
Børn, unge og forældre skal opleve, at kommunens tilbud sætter fokus på og
arbejder med børns og unges sprog på de sociale medier med den effekt, at
børn og unge får mere viden om og flere færdigheder i, hvordan de skal
kommunikere respektfuldt og ikke ekskludere andre på de sociale medier.
Det sker ved, at skolerne i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen
arbejder med teknologiforståelse i forskellige fag. Dertil at man i klasserne
taler med eleverne om, hvordan de skal agere dannet på de sociale medier,
herunder hvordan man kommunikerer respektfuldt og ikke ekskluder andre
på de sociale medier. Dette sker bl.a. ved at bruge SSP´s undervisningstilbud
om digital dannelse på alle klassetrin.
Det sker ved, at man i Ungsolrød i de forskellige tilbud, herunder 10. klassen,
arbejder med unges teknologiforståelse, herunder hvordan man agerer
respektfuldt og ikke ekskluderer andre på de sociale medier.
Overgange på 0-18 års området
Børn og forældre skal opleve, at børn i Solrød Kommune har overgange fra
dagtilbud til skoler med høj kvalitet og sammenhæng, som giver tryghed for
børn og forældre.
Det sker ved, at dagtilbud og skoler implementerer en ny overgangsmodel
for børn i Solrød Kommune med høj kvalitet, fælles dannelsessyn og
sammenhæng, samt medfører, at forældre oplever, at de får god og den
rette information om deres børns overgang.
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Overgange på 0-18 års området
Borgerne skal opleve en styrket overgang og brobygning mellem skolerne,
ungdoms- erhvervsuddannelser samt erhvervslivet, med den effekt, at alle
unge i Solrød Kommune træffer det rette valg i forhold til uddannelse.
Det sker ved, at der igangsættes netværk og herunder tiltag mellem skoler,
ungdoms- og erhvervsuddannelser og erhvervslivet i og omkring Solrød
Kommune, som styrker dialogen og samarbejdet mellem parterne.
Overgange på 0-18 års området
Eleverne i 10Solrød skal opleve, at de er afklarede og valgkompetente,
således at de træffer de rette uddannelsesvalg. Effekten er, at minimum 30%
af eleverne starter en erhvervsuddannelse, og at frafaldet fra
ungdomsuddannelserne bliver mindre.
Det sker ved, at 10Solrød i højere grad sætter fokus på erhvervsrettede
aktiviteter i forbindelse med udvikling af nye fag, praktikforløb og ved at
oprette afklaringskurser, som præsenterer paletten af erhvervsuddannelser.
 Aktive borgere og et
aktivt erhvervsliv,
der tager ansvar
 Åbenhed og
inddragelse af
borgere og
erhvervsliv

Samarbejde med forældre
Forældre, børn og unge skal opleve et godt forældresamarbejde med
åbenhed og inddragelse i dagtilbud og skoler, samtidig med at forældrene
føler sig medansvarlige for fællesskaber og forstår samspillet med de
fagprofessionelle.
Det sker ved, at skolerne arbejder videre med Retning og mål for skolerne
med fokus på, at der på hver skole foregår et involverende og gensidigt
forpligtigende skole-hjem-samarbejde, hvor det tydeliggøres, at forældre
skal bakke op om skolens værdisæt for god adfærd og dannelse, samt at der
foregår en løbende forventningsafstemning omkring skolens opgave i
forhold til elevernes læring, udvikling, trivsel og dannelse og forældres ansvar
for, at deres børn kan indgå i skolernes fællesskaber og rammer.
Det sker ved, at dannelsesstrategien formidler hvilken dannelse, som Solrød
Kommunes børn og unge skal opnå i løbet af deres børne- og ungeliv - og
herunder, hvordan dagtilbud, skoler og ungetilbud vil arbejde med dette
gennem et fælles dannelses- og læringssyn, samt hvilke forventninger, der er
til forældres arbejde med deres børns dannelse på tværs af 0-18 års området.
Det sker ved, at et tema i Retning og mål for dagtilbudsområdet bliver
forældresamarbejde, hvor det tydeliggøres, hvilket samarbejde og
forventningsafstemning, der skal være mellem dagtilbud og forældre.

 Læring og udvikling
hele livet
 Tryghed, sundhed
og værdighed i alle
aldre

Fællesskaber
Børn, unge og forældre skal opleve gode rammer for fællesskaber og individ
på 0-18 års området, hvilket giver tryghed, læring og udvikling for alle børn
og unge.
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 Fleksible rammer for
fællesskaber og for
den enkelte
 Aktive borgere og et
aktivt erhvervsliv,
der tager ansvar
 Åbenhed og
inddragelse af
borgere og
erhvervsliv

Det sker ved, at der på baggrund af analysen af inklusionsindsatsen i
dagtilbud og skoler samt skolevægring udarbejdes en ny strategi for
fællesskaber med henblik på at videreudvikle gode og fleksible rammer for
fællesskaber for alle børn og unge i Solrød Kommune.
Retning og mål i folkeskolerne
Forældre og elever på skolerne skal opleve, at pejlemærkerne fra Retning og
mål er nået på alle tre skoler.
Det sker ved, at de tre folkeskoler fortsat implementerer og evaluerer
arbejdet med Retning og mål for skolerne i 2020 og 2021.
Retning og mål i dagtilbud
I slutningen af 2020 er der udviklet Retning og mål for Solrød Kommunes
dagtilbud.
I forlængelse af den "Styrkede pædagogiske læreplan" udvikles der i løbet af
2020 Retning og mål for dagtilbuddene i Solrød Kommune. Det sker i en proces mellem Familie- og uddannelsesudvalget, dagtilbuddene i Solrød Kommune og forældre.
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Politikområde 6: Det specialiserede børne- og ungeområde
Pejlemærke
Mål
 Læring og udvikling Børn og unges udvikling
hele livet
Børn, unge og forældre skal opleve, at børn og unge hjælpes til den bedst
 Tryghed, sundhed
mulige udvikling ud fra deres egne forudsætninger.
og værdighed i alle
aldre
Det sker ved, at de udviklingsmæssige trin, barnet/den unge skal gennemgå,
 Fleksible rammer for er tilpasset barnets/den unges forudsætninger og tager afsæt i barnets/den
unges potentialer.
fællesskaber og for
den enkelte
Kontinuitet i indsatsen
Børn, unge og forældre skal opleve sammenhæng og kontinuitet i indsatsen
på det specialiserede børne- og ungeområde.
Det sker ved at støtte børn og unge i overgange samt ved at sikre
koordinering i en helhedsorienteret indsats med fokus på tværfagligt
samarbejde.
Styrkelse af forældre og betydningsfulde voksne
Børn, unge og forældre skal opleve, at forældre og andre betydningsfulde
voksne styrkes i deres opgaver over for børn og unge.
Det sker ved at yde relevant og respektfuld rådgivning til familier med særlige
behov, understøtte familiernes potentialer og bidrage med
kompetenceudvikling af såvel forældre som fagprofessionelle.
Dannelse af netværk
Børn, unge og forældre skal opleve, at der udvikles lokale netværk og
rammer, som fremmer inklusion af børn og unge med særlige behov.
Det sker ved at danne netværk for såvel familier som fagprofessionelle med
relevante gruppetilbud, forældrekurser, vejledning og rådgivning.
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Politikområde 7: Beskæftigelse og social indsats
Pejlemærke
Mål
 Aktive borgere og et aktivt Effektfuld beskæftigelsesindsats
erhvervsliv der tager ansvar Borgerne skal opleve og selv bidrage til en effektfuld og effektiv
 Læring og udvikling hele
beskæftigelsesindsats.
livet
 Tryghed, sundhed og
Det sker gennem implementeringen af forenklingerne i Lov om en
værdighed i alle aldre
aktiv beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i:
 Størst mulig effekt for borgerne (hurtigst muligt i job og
uddannelse)
 Evidens for, hvad der virker, kombineret med lovende praksis
 At indsatsen er så effektiv som muligt
Misbrugsbehandling
Borgerne skal sikres tilstrækkelig og helhedsorienteret
misbrugsbehandlingstilbud med henblik på fastholdelse/inklusion på
arbejdsmarkedet.
Det sker gennem implementering af nyt samarbejde med Greve
Rusmiddelcenter inkl. helhedsorienteret fokus på sundhed og
beskæftigelse.

Politikområde 8: Det specialiserede voksenområde
Pejlemærke
Mål
 Læring og udvikling hele Borgere med særlige behov
livet
Flere borgere med særlige behov skal have mulighed for at bo i
 Tryghed, sundhed og
opgangsfælleskaber eller egen bolig i Solrød Kommune. Dette for at
bevare og give mulighed for at udvikle:
værdighed i alle aldre
 Fleksible rammer for
fællesskaber og for den
 Relationer ift. familie, venner og øvrigt netværk
enkelte
 Forankringen til fritidsaktiviteter i nærmiljø
 Uddannelses- eller beskæftigelsesrettede tilknytning til lokalområdet
Det sker gennem øget brug af egne opgangsfælleskaber, lokale støttemuligheder samt afslutning af eksterne botilbud.
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Politikområde 9: Sundhed og Ældre
Pejlemærke
Mål
 Aktive borgere og et Sundhedsfremme og forebyggelse
aktivt erhvervsliv, der Borgerne skal opleve, at Solrød Kommunes sundhedspolitik medvirker til
tager ansvar
sunde borgere i alle aldre.
 Tryghed, sundhed og
værdighed i alle
Det sker ved at:
aldre
 Implementere indsatskataloget, der hører til sundhedspolitikken.
 Læring og udvikling
 Kvalitetssikre og justere den forebyggende og sundhedsfremmende
hele livet
indsats i kommunens afdelinger og institutioner.
 Tryghed, sundhed og Sundhedsområdet
værdighed i alle
Borgerne skal opleve en lokal og kvalificeret indsats på sundheds- og
aldre
ældreområdet.

 Aktive borgere og et
aktivt erhvervsliv, der
tager ansvar
 Tryghed, sundhed og
værdighed i alle
aldre
 Læring og udvikling
hele livet

 Aktive borgere og et
aktivt erhvervsliv, der
tager ansvar
 Åbenhed og
inddragelse af
borgere og
erhvervsliv
 Fleksible rammer for
fællesskaber og for
den enkelte

Det sker ved:
 Implementering af Sundhedsaftalen 2019-2023.
 Opgaveflytning og sikring af de faglige kompetencer til at håndtere
opgaverne lokalt.
 Et velfungerende akutteam.
 Rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere.
Værdig ældrepleje
Borgerne skal opleve en værdig ældrepleje.
Det sker ved at:
 Efterleve værdierne i værdighedspolitikken.
 Arbejde med de igangsatte indsatsområder, der understøtter
værdighedspolitikken.
Teknologi
Borgerne skal opleve frihed og øget livskvalitet i dagligdagen ved at
anvende ny teknologi, hvor det er relevant.
Det sker ved, at Solrød Kommune deltager aktivt i afprøvning og anvendelse
af relevante, nye velfærdsteknologier.
Frivilligt socialt arbejde
Borgerne skal opleve øget sundhed og livskvalitet ved at deltage i aktiviteter
støttet af frivillige eller ved selv at være frivillige.
Det sker ved at:
 Fastholde velfungerende initiativer.
 Understøtte nye initiativer, hvor fokus blandt andet skal være på at
afhjælpe og forebygge ensomhed.
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Politikområde 10: Kultur og Fritid
Pejlemærke
Mål
 Fleksible rammer for
Udnyttelse af faciliteter
fællesskaber og for
Borgerne skal opleve, at de kommunale kultur- og idrætsfaciliteter bliver
den enkelte
fuldt udnyttet.
 Åbenhed og
inddragelse af borgere Det sker ved:
og erhvervsliv
 Dialog med brugerne om ubenyttede bookede tider på baggrund
 Aktive borgere og et
af registrerede brugsdata.
aktivt erhvervsliv, der
 Fastsættelse af konsekvenser i regelsæt for ikke at have afmeldt
tager ansvar
booket tid.
 Tryghed, sundhed og
Fleksible rammer
værdighed i alle aldre
Borgerne skal opleve, at der er fleksible rammer for brug af de kommunale
kultur- og idrætsfaciliteter til at dyrke deres idræts- og kulturinteresser.
Det sker ved at:
 Give mulighed for digital booking af ledige tider på faciliteter.
 Tilpasse regelsæt til udlån af ledige tider til alle borgere.
 Tilpasse takster for brug af ledige tider.
 Tilpasse ordensregler for kultur- og idrætsfaciliteter, så alle
borgere kan bruge og opholde sig på faciliteterne .
Udvikling og udbygning af faciliteter
Borgerne skal opleve, at idrætsfaciliteterne forbedres gennem udvikling og
udbygning.
Det sker gennem implementering af indsatser under strategi for
idrætsområdet udarbejdet i 2019 samt prioriterede indsatser i budget 2020
i tæt samarbejde med brugerne.
 Åbenhed og
inddragelse af borgere
og erhvervsliv

 Fleksible rammer for
fællesskaber og for
den enkelte

Vedligehold af faciliteter
Brugerne af faciliteterne skal opleve, at de bliver inddraget ift. de
brugermæssige ønsker til vedligeholdelsen af idrætsfaciliteterne jf.
vedligeholdelsesplaner for idrætsfaciliteterne udarbejdet i 2019.
Det sker ved dialog med brugerne af faciliteterne i forbindelse med
udførsel af de økonomisk prioriterede vedligeholdelsesindsatser.
Bibliotek og Kulturhus
Borgerne skal opleve et moderniseret og tidssvarende Bibliotek og
Kulturhus.
Det sker gennem færdiggørelsen af den fysiske ombygning samt ved at
understøtte borgernes brug af huset gennem implementering af
reviderede regler for ophold og brug af huset.

 Læring og udvikling
hele livet
 Aktive borgere og et

Bibliotek og Kulturhus
Borgerne skal opleve et mere levende Bibliotek og Kulturhus.
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aktivt erhvervsliv, der
tager ansvar

Det sker gennem implementering af politisk prioriterede indsatser i Kulturstrategien for 2020 samt udvikling og øgning af antallet af borgerinitierede
kulturaktiviteter .

