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Sorø, 27. september 2022 

 

 

 

 

 

 

Budgetaftale 2023 (2024-2026) 

Sorø Kommune 
 

Partierne bag budgetforliget er enige om, at økonomisk ansvarlighed og prioritering af en langsigtet, 

bæredygtig udvikling for Sorø Kommune er afgørende.  

 

Krigen i Ukraine sætter sine spor og skaber usikkerhed i hele Europa. Det giver også usikkerhed i den 

kommunale budgetlægning og udfordrer de rammer, vi skal arbejde under. En omstilling på klima- og 

energiområdet er også helt nødvendig. En vigtig indsats i 2023 bliver vores nye DK2020-plan med et 

særligt blik på at reducere og omstille vores energiforbrug. Vi ser samtidig ind i en tid med stor bud-

getusikkerhed på områderne med vores mest sårbare børn, unge, voksne og seniorer. Vi oplever ud-

giftspres især på det specialiserede socialområde, specialundervisning af børn og ældreområdet.  

 

De økonomiske rammer de næste fire år skal på bedste vis understøtte den udvikling, vi prioriterer i 

den Vision 2026, vi netop har sendt i høring: Et godt hverdagsliv for alle borgere, levende lokalsam-

fund og virksomheder, der udvikler sig bæredygtigt, er helt centrale mål – samtidig med at vi skal 

passe på klimaet, miljøet og vores energiforbrug.  

 

Verdens aktuelle tilstand og de usikre nationale rammebetingelser påvirker dog i høj grad de kommu-

nale muligheder for budgetlægning. Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen gav kun ekstra penge 

til den demografiske udvikling, og anlægsudgifterne skal skrues ned. Samtidig oplever vi stigende pri-

ser, ustabil energiforsyning og ikke mindst udfordringer i forhold til at fastholde og rekruttere medar-

bejdere. Det er betingelserne, og en strategisk prioritering har derfor været helt nødvendig. 

 

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL har ikke prioriteret midler til en række udfordringer. Det 

betyder snævre rammer til det landsdækkende udgiftspres på det specialiserede socialområde og det 

nære sundhedsvæsen. Her må vi selv foretage de nødvendige omprioriteringer. Derfor har vi haft et 

særligt fokus på mulighederne for at tildele de nævnte områder midler fra andre dele af budgettet. 

Kommunen sikrer hermed stabilitet i de pågældende områders økonomi og tager bestik af, at vi skal 

have tid til den nødvendige omstilling i forhold til borgerne. Samtidig understøttes vores gode ar-

bejdsmiljø, så vi fortsat kan fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere. Hertil har vi indbygget 

en robusthed i budgettet, der gør, at vi forhåbentlig ikke senere igen bliver overrasket af udviklingen 

og må handle akut som i 2022. 

 

Pengene skal passe i Sorø Kommune, og derfor er det kodeks for det gode budgetarbejde, som hele 

kommunalbestyrelsen har vedtaget, overholdt i budgetaftalen: De aftalte rammer for serviceudgifter 

og anlægsudgifter på landsplan er overholdt, og vi har i alle år en solid kassebeholdning. Den langsig-

tede økonomiske bæredygtighed sikrer, at vi overleverer en sund økonomi til kommende års 
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budgetlægning, bæredygtige sociale løsninger og med vores klimahandleplan også et klima og miljø, 

der bevæger sig mod CO2-neutralitet. 

 

I budgettet for 2023 ønsker vi at arbejde mere digitalt og at understøtte den tværgående opgaveløs-

ning tættere på kommunens borgere og virksomheder, så vi med høj faglighed samarbejder om de 

fælles mål for borgere og virksomheder. Vi effektiviserer og insisterer på forenkling af driften, så vi 

skaber råderum til nye initiativer. Vi har et blik for, hvordan budgettet understøtter implementering 

af den nye Vision 2026, der er undervejs. Det kræver alt sammen investeringer og tid. 

 

Med de snævre rammer har det været nødvendigt at prioritere økonomisk bæredygtighed i budget-

tet. Det har derfor været nødvendigt at reducere vores service på en række områder. Det gør vi 

åbent og ærligt – fordi der også skal være plads til at investere i udviklingen, hvis vi skal forbedre vo-

res service og sikre den langsigtede bæredygtighed i økonomien. 

 

Budgettet sikrer: 

• At den vejledende serviceramme overholdes samt anvendes til at styrke velfærden for borgerne i 

Sorø Kommune. 

• At nødvendig omstilling og effektivisering af borgerservicen sker med fokus på tid til omstillingen 

og investering i udvikling. 

• At den vejledende anlægsramme anvendes fuldt ud med fokus på langsigtet bæredygtighed i for-

hold til de kommunale bygninger og anlæg, så borgere, foreninger, klubber og medarbejdere kan 

trives i godt vedligeholdte faciliteter. 

• En robust likviditet, hvor vi prioriterer at have minimum 75 mio. kr. i gennemsnitlig kassebehold-

ning ved udgangen af hvert år i budgetperioden, så vi kan rumme udsving og usikkerhed i økono-

mien. 

• En økonomi i balance ved udgangen af budgetperioden (2026), der sikrer, at vi sikrer en sund 

langsigtet økonomi i Sorø Kommune. 

• Uændret skat, grundskyld og dækningsafgift i 2023.  

 

Budgetforliget er indgået med forbehold for den fælles kommunale budgetproces frem mod 2. be-

handlingen 12. oktober 2022. 

 

Det gode hverdagsliv i centrum i budget 2023  

• Forligspartierne prioriterer en udvikling af folkeskolen med fokus på faglighed og effekter. Udvik-

ling og omstilling af folkeskolen skal understøtte faglig, social og økonomisk bæredygtighed. Det 

skal for det første sikre, at langt flere børn end i dag lykkes i de almene klasser. For det andet at 

vi fortsat har fokus på børn, der har brug for ekstra støtte. For det tredje, at vi får mest muligt ud 

af ressourcerne så tæt på børnene som muligt.  

Samtidig er tiden inde til at give områdets økonomi et serviceeftersyn. Børn- og Undervisnings-

udvalget igangsætter med denne aftale et serviceeftersyn af faglighed, struktur og økonomi, hvor 

mulighederne for at omprioritere midler indenfor området belyses. Det skal ske med fokus på 

den helt nære læring i klasseværelset. Analysen skal understøtte, at der i 1. halvår 2023 lægges 

op til langsigtede og tværgående beslutninger, der kan forbedre omkostningsstrukturerne på om-

rådet. Hvis ikke det er muligt at finde de besluttede effektiviseringer, forpligter forligspartierne 

sig til at finde alternative løsninger i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2023 vedrørende 

budget 2024-2027. 
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Forligskredsen lægger vægt på, at udviklingen sker i bred dialog med skolebestyrelser, ledelse, 

MED-udvalg mv. og vil løbende følge op på arbejdet. 

• Forligspartierne prioriterer et løbende sikkert blik på kapaciteten på dagtilbudsområdet. Særligt 

udviklingen i Område Syd er svær at forudsige og noget tyder på, at de nuværende besluttede 

løsninger måske ikke er tilstrækkelige. Derfor igangsættes en analyse af dagtilbudskapaciteten 

for at sikre et godt og solidt beslutningsgrundlag. Forligspartierne drøfter løsningsmuligheder i 

2023 frem mod budgetdrøftelserne for 2024. 

• Jobcentret har gode resultater. Med de usikre fremtidsudsigter, hvor vi forventeligt lige nu er på 

toppen af konjunkturerne, prioriterer forligskredsen at give området et serviceeftersyn, så der 

sikres det rette mix af værktøjer og et maksimalt tværgående fokus i indsatsen. 

• Investeringer i digitalisering af vores service skal understøtte, at den enkelte borger bliver mere 

selvhjulpen, mindre afhængig af kommunal hjælp og oplever mere fleksibilitet i vores service. 

Det skal også sikre effektivisering af vores drift - ikke mindst at vi bedre kan imødekomme rekrut-

teringsudfordringerne fremadrettet. Det er vigtigt for forligskredsen, at udvikling og implemente-

ring af digitale løsninger i den digitale omstilling sker i samarbejde med medarbejdere og bor-

gere. Forligskredsen vil følge arbejdet. 

• Budgettet til ældreområdet øges midlertidigt for at imødegå udgiftspresset til tomgang på pleje-

centre, mindre salg af pladser og færre køb af pladser fra andre kommuner. Samtidig skal der 

gennemføres en analyse af plejeboligkapaciteten i et 10-årigt perspektiv for at sikre balance i 

budgettet. Analysen skal skabe grundlag for at beslutte, om der på kort sigt skal lukkes plejebo-

ligpladser på mindre plejecentre. Analysen skal også beskrive de fremtidige behov for vedligehol-

delse og status i forhold til ejendomsstrategien. Derudover skal analysen belyse, om det er muligt 

at anvende bygninger og lokaler til evt. midlertidige tilbud på det specialiserede voksenområde. 

Analysen forelægges forligskredsen i foråret 2023.  

• Kommunalbestyrelsen har fokus på realistiske budgetter og rettidig omhu. Vi øger derfor midler-

tidigt budgetterne på det børnespecialiserede område, specialundervisningsområdet og ældre-

området med i alt 8 mio. kr. i 2023. Det skal sikre ro til den nødvendige omstilling i forhold til det 

udgiftspres, vi har oplevet i de senere år. Samtidig sørger vi på den måde, for, at der er en buffer 

i den samlede økonomi i det tilfælde, at de store merudgifter på områderne ikke aftager hurtigt 

nok. Det er afgørende for forligspartierne at sikre ro til omstilling og arbejdet med det tværgå-

ende fokus i et langsigtet perspektiv. 

• Vi investerer i flere borgernære sagsbehandlere indenfor en ramme på 3 mio. kr. Det skal under-

støtte hyppigere opfølgning i sagerne og fokus på mindre indgribende tilbud på alle de specialise-

rede områder. Det skal samtidig skabe grundlag for at effektivisere driften på det specialiserede 

voksenområde og ældreområdet med i alt 9 mio. kr. indfaset fra 2024. Målet er faglig omstilling 

og bedre borgerforløb, og udviklingen følges tæt af forligskredsen. 

• Der er særligt fokus på at skabe et økonomisk bæredygtigt og relevant boligtilbud i Søparken i 

Ruds Vedby. Der skal fortsat være gode og trygge rammer for beboerne og foreningsaktiviteterne 

i lokalsamfundet, og det kan en anden ejerform sikre. Derfor skal det undersøges, om boligerne 

skal frasælges. Der forelægges et beslutningsgrundlag for forligskredsen primo 2023. 

• Det er vigtigt at prioritere det nære sundhedsvæsen. Det gælder ikke kun strukturen i de nye 

sundhedsklynger, men også investering i bedre og mere fleksible løsninger for borgerne. Forligs-

kredsen vil følge udviklingen nøje og afsætter i alt 7 mio. kr. over budgetperioden udover de 

penge til at implementere sundhedsklynger og udarbejde kvalitetsstandarder, som fulgte med 

Finansloven. 
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Investeringer i fremtiden  

• Forligspartierne prioriterer et målrettet anlægsbudget, hvor vi omprioriterer midler med fokus 

på at sikre gode, langtidsholdbare faciliteter til den kommunale service, foreninger og klubber. 

Vedligeholdelsesbudgettet over de fire år øges med i alt 16 mio. kr. til bl.a. kommunale bygnin-

ger og idrætsanlæg. Puljen til energirenovering fordobles i perioden til 20 mio.kr. Det prioriteres, 

at der udarbejdes en løbende 10-årigvedligeholdelsesplan, som skal danne grundlag for forligs-

kredsens løbende prioritering af udmøntning af rammerne 

• Forligspartierne prioriterer at udskyde og omprioritere enkelte anlægsprojekter. Det er nødven-

digt for at overholde den meget snævre anlægsramme, som Økonomiaftalen har sat. Omfartsve-

jen omkring Tersløse er foreløbigt udskudt til efter denne budgetperiode. Det har også været 

nødvendigt at udskyde samlokationen mellem dagtilbud og skolen i Ruds Vedby til start i 2026. 

Endelig udskydes etablering af en sportshal ved Holbergskolen. 

• Der afsættes en samlet pulje til prioritering af cykelstier, øvrig trafiksikkerhed og renovering af 

fortove på 10 mio. kr. over de fire år.  

• Forligskredsen prioriterer fokus på gode, bæredygtige rammer for kultur- og fritidsaktiviteter på 

Frederiksberg i takt med, at bydelen i disse år vokser. Foreløbig fastholdes den nuværende aktivi-

tet på Skolevej i to år. Forligspartierne vil fremadrettet undersøge mulighederne for at etablere 

nye rammer i lokalområdet for de nuværende aktiviteter i lokalerne på Skolevej, der sikrer bære-

dygtige og fremtidssikrede rammer for foreninger, klubber og borgerne i bydelen. Der skal arbej-

des for en langsigtet løsning, og muligheden for at ombygge, renovere og evt. udvide bygning 7 

på Frederiksberg Skole skal analyseres frem mod budget 2024.  

Målet er et lokalt, dynamisk vækstcenter og motor for klub-, forenings- og kulturliv på Frederiks-

berg, der sikrer synergi med læringen på Frederiksberg Skole. Der reserveres 10 mio. kr. til udvik-

ling af løsninger, herunder i og omkring bygning 7, hvis forligskredsen konkluderer, at der er fun-

det en god løsning. Et evt. salgsprovenu fra bygningerne på Skolevej kan på sigt også indgå i en 

finansieringsplan, hvis den rigtige løsning findes. Forligskredsen følger og prioriterer udviklingen 

løbende.  

• Forligskredsen prioriterer også, i et historisk trængt anlægsbudget for de kommende år, at der 

etableres en nybygget daginstitution ’Troldehaven’ og at Holbergskolen fortsat kan renoveres i 

takt med det konkrete behov og øger den samlede ramme til godt 92 mio. kr. over fire år til de to 

projekter. 

 

Prioritering af den grønne omstilling 

• Vi har skærpet fokus på den grønne omstilling med en forøgelse af klimapuljen på 2 mio. kr. In-

denfor denne ramme prioriterer vi en faglig ressource til at være bindeled i projektet om udtag-

ning af lavbundsjorde i Åmosen. Vi sætter også midler af til at støtte den grønne omstilling i for-

hold til borgerne.  

• Der etableres en særlig naturpulje, der kan skubbe konkrete initiativer i gang og styrke natur og 

blomsterliv og inspirere til arbejdet med biodiversitet generelt. 

• Naturvejlederfunktionen videreføres frem mod 2026. 

• Der prioriteres en særlig indsats til grøn omstilling for erhvervslivet i et nyt innovativt samarbejde 

mellem Sorø Erhverv og Erhvervsudviklingsrådets bæredygtighedspanel.  

• Forligskredsen sætter også fokus på at understøtte samkørsel med appen Nabogo. 

• Puljen til energirenovering i kommunale bygninger er forøget med 10 mio.kr., så der nu fast er 5 

mio.kr. årligt i puljen. 
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Sorø Folkemøde 

• Natur, kultur, historie og det lokale demokrati er fundamentet i Sorø Kommune. Forligskredsen 

lægger stor vægt på at understøtte dialogen med borgere, foreninger og virksomheder. Derfor 

sikres økonomien bag, at vi igen i 2023 kan afholde Sorø Folkemøde.  

 

Styr på organisation og økonomi 

• Forligspartierne prioriterer at styrke og effektivisere kommunens økonomistyring med tidligt 

overblik over økonomien og fortsat udvikle bedre understøttet, mere koordineret og mere effek-

tiv styring. Det skal sikre mulighed for tidlig indgriben i økonomien også i 2023 og samtidig sikre 

en effektivisering. 

• På baggrund af den nye organisation fra 2022 effektiviseres administrationen med en styrket di-

rektion og færre chefer. Det medfører en samlet effektivisering på 0,5 mio. kr. 

 

Ældre, social og sundhed  

Det nære sundhedsvæsen 

Sundhedsvæsenet står over for en betydelig udfordring som følge af den demografiske udvikling. Det 

betyder flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser. Det kræver styrket samarbejde og sam-

menhæng og en fortsat, gradvis omstilling, så flere borgere kan få behandlings-, rehabiliterings-, fo-

rebyggelses- og plejetilbud i nærmiljøet i stedet for at skulle på et af de specialiserede sygehuse, når 

det ikke er nødvendigt.  

 

Den 1. juli 2022 trådte den nye samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i kraft, med etablering af 

sundhedsklynger omkring hvert akutsygehus. Sorø Kommune indgår i sundhedsklyngen omkring Sla-

gelse, Næstved og Ringsted Sygehus. Forligspartierne har store forhåbninger til, at sundhedsklyn-

gerne vil styrke sammenhængen og give bedre forløb for de af vores borgere, der har forløb på tværs 

af kommuner og hospitaler. Med sundhedsklyngerne bliver samarbejdet med regionerne og hospita-

lerne formaliseret, og den gensidige forpligtelse mellem parterne på sundhedsområdet understreges. 

Vi ser det som et vigtigt potentiale for indflydelse og styring i udviklingen af det nære sundhedsvæ-

sen. Sundhedsklyngerne giver mulighed for at beslutte indsatser målrettet klyngens specifikke bor-

gere.   

 

Forligspartierne har prioriteret allerede nu at sikre fortsættelse af hjerneskadeindsatsen på det nu-

værende niveau med en hjerneskadekoordinator efter udløb af projektperioden i 2023.  

 

Ældreområdet 

Den demografiske udvikling betyder, at antallet af ældre stiger samtidig med, at der er store udfor-

dringer med mangel på medarbejdere på særligt social- og sundhedsområdet. Forligspartierne øn-

sker fortsat fokus på at tænke nyt og vil bl.a. lægge yderligere vægt på kommunen som uddannelses-

sted. Det sker bl.a. ved at tilbyde attraktive elev- og praktikforløb for kommende socialpædagoger, 

sygeplejestuderende, terapeutstuderende, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassi-

stenter.  

 

Forligspartierne prioriterer en udvidelse med et årsværk på hjælpemiddelområdet, så der kan sikres 

kortere ventetider på ansøgninger om hjælpemidler. 
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Forligspartierne har også prioriteret at fortsætte arbejdet med en demenskonsulent, som indtil nu 

har været projektfinansieret.  

 

Endelig afsættes der midler i 2023-24 til, at projektet ’Livets overgange’ kan fortsætte. 

 

Med den kommende ældrelov forventes et opgør med den omfangsrige regulering og dokumenta-

tion på ældreområdet, og der imødeses ændring i kravene til opgaveløsningen på området. 

 

Velfærdsteknologi 

Velfærdsteknologi kan give mulighed for kvalitetsløft i kommunen. Øget introduktion og anvendelsen 

af velfærdsteknologi på social-, sundheds- og ældreområdet vil derfor få stort fokus i de kommende 

år. Velfærdsteknologier kan bl.a. understøtte og forbedre det pædagogiske og terapeutiske arbejde i 

praksis, så medarbejderne kan være faglige og professionelle på nye måder. Parterne er enige om at 

arbejde for en overgang fra medicinadministration af hjemmesygeplejen til dosispakket medicin i 

samarbejde med de praktiserende læger, med henblik på at frigøre ressourcer svarende til knap 0,5 

mio. kr. årligt. 

 

Det specialiserede voksenområde 

På landsplan oplever kommunerne fortsat stigende udgifter til det specialiserede voksenområde, en 

udvikling der også mærkes i Sorø Kommune.  

 

I 2020 blev en kapacitetsanalyse gennemført på det specialiserede voksenområde. Med afsæt i ana-

lysens anbefalinger arbejdes der videre med udviklingen af området, herunder Kompasset og tilbuds-

viften i Sorø Kommune. Parterne er enige om at styrke det specialiserede voksenområdes myndighed 

gennem en investering i flere rådgivere. Dermed kan kommunen sikre, at der er mere tid til borgerne 

i sagerne, men også styrke mulighederne for dialog, opfølgning og revurdering. Herved fastholdes og 

udbygges de opnåede resultater i forhold til at styre udgiftsudviklingen på området.  

 

Stigningen i antallet af unge, der mistrives og som har særlige behov for hjælp, er bekymrende. Ar-

bejdet med overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet skal fortsat tillægges stor op-

mærksomhed og videreudvikles. Flere myndighedssagsbehandlere skal bl.a. være med til at styrke 

kvaliteten i arbejdet og sikre en bedre opfølgning på indsatser.  

 

I kølvandet på Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger til en 10-årsplan for mental sundhed og psyki-

atri imødeses en konkretisering, herunder nye krav til socialpsykiatrien i fremtiden. Udviklingen føl-

ges tæt, herunder både tilgangen af nye opgaver og finansieringen heraf. 

 

Børn og undervisning 

Forligspartierne holder fast i ambitionen om at gennemføre minimumsnormeringer fra 1. januar 

2023. Der er sikret økonomi til, at dette kan ske efter de gældende principper for minimumsnorme-

ringer 

  

På alle områder er almentilbuddet den væsentligste årsag til, at langt de fleste børn lykkes. Vi skal 

derfor give medarbejdere, ledere og forældre mulighed for at udvikle nye tiltag, der gør vores dagtil-

bud og skoler til et godt sted at være for alle, selv om vi godt ved, at nogle børn har brug for noget 

andet og mere. Vi er godt i gang med en række initiativer, som kan medvirke til, at langt flere børn 
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end i dag lykkes i almentilbuddet. Hertil kommer, at psykologer, familiebehandlere og andre tværgå-

ende medarbejdere er godt på vej til at være meget tættere på praksis, således at de sammen med 

pædagoger og lærere kan skabe endnu bedre læringsmiljøer – ikke mindst for de børn, der har brug 

for noget ekstra. Det ved vi virker, og vi er godt i gang.  

 

Parterne er særligt opmærksomme på at understøtte arbejdet og koordinationen ind mod børne- og 

ungepsykiatrien. Der investeres i ekstra lønsum til børneområdets myndighedsrådgivning. Det sker 

indenfor rammerne af en samlet ny bevilling til styrket borgernær myndighed. Parterne ønsker med 

denne prioritering at sikre særlig opmærksomhed på psykiatriområdet.  Det skal også danne afsæt 

for et endnu tættere samarbejde mellem børne- og ungepsykiatrien i regionsregi, kommunens Pæda-

gogisk Psykologiske Rådgivning (PPR) samt skole- og familieområdet. 

 

Arbejdsmarked og erhverv 

Lige nu går det stærkt på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter arbejdskraft er fortsat 

stor. Beskæftigelsen er rekordhøj, og ledigheden meget lav. Ledigheden i Sorø Kommune er både un-

der regions- og landsniveauet, hvilket grundlæggende er positivt for både borgere og virksomheder. 

Det vidner om et succesfuldt arbejde i Sorø Kommune.  

 

Det har stor betydning for Kommunalbestyrelsen, at der er fokus på at sikre flest mulige borgere et 

værdigt og tillidsbaseret fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobcenteret skal derfor yde en effektiv ind-

sats i forhold til de borgere, der – af den ene eller anden årsag – har brug for ekstra hjælp, herunder 

også borgere med et handicap. 

 

Selvom der er stor usikkerhed om udviklingen på arbejdsmarkedet, er opgaven fortsat at udvikle ind-

satsen. Erhvervslivet og vækstvirksomheder skal hjælpes bedst muligt med både ledig arbejdskraft, 

men også øvrige initiativer, som kan komme kommunens virksomheder til gavn. Det kan fx være ind-

satser i forbindelse med håndtering af sygemeldte medarbejdere samt generel opkvalificering af 

både ledige og beskæftigede. Jobcentret spiller således en vigtig rolle i forbindelse med kommunens 

vækst- og erhvervsindsats.  

 

Det er endvidere vigtigt, at samarbejdet mellem kommunen og kommunens virksomheder fortsat 

styrkes med særskilt fokus på de unge borgere, som udgør fremtidens arbejdskraft.   Det skal være 

med til at sikre, at virksomhederne i kommunen også i årene fremover kan få de faglærte medarbej-

dere, de efterspørger.  

 

På erhvervsområdet, som også dækker turisme, er dialog, sparring og netværksunderstøttelser højt 

prioriteret, ligesom tværfagligt samarbejde er med til at understøtte vækst og udvikling. Et eksempel 

er skole-virksomhedssamarbejdet. Det kontinuerlige fokus på og arbejde med at udbrede viden øger 

de unges kendskab til både erhvervs- og uddannelsesmuligheder allerede i Folkeskolen. Det medvir-

ker til at 29,6 % af vores unge tager en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, hvilket er meget 

tæt på det nationale mål for 2025 på 30 %. Skole-virksomhedssamarbejdet understøtter derfor i høj 

grad en af erhvervslivets store udfordringer: Mangel på medarbejdere.  

 

En særlig udfordring på alle velfærdsområder er rekruttering af medarbejdere. Forligspartierne har 

derfor særligt fokus på, hvordan vi kan fremme rekruttering og tilknytning til arbejdsmarkedet samt 

uddannelse. 
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Ligesom de foregående år vil bæredygtighed og grøn omstilling fortsat være højt prioriteret på er-

hvervsområdet. Nogle virksomheder er allerede en del af den grønne omstilling og arbejder med ek-

sempelvis de nye klimakrav i Bygningsreglementet eller klimaregnskaber. Mange små og mellemstore 

virksomheder skal også i gang. Den nye indsats i Sorø Erhverv vedr. bæredygtighedsrådgivning bidra-

ger til at understøtte, at vi får virksomhederne godt med. 

 

Kultur og Fritid 

Kultur- og fritidslivet er fortsat en vigtig del af Sorø Kommune. Den traditionsrige kulturarv, historien 

og de mange nye tilbud og initiativer skaber muligheder for borgerne i kommunen. Derfor prioriteres 

den stabile drift for både kulturinstitutionerne og fritidslivet. Forligskredsen har nu også afsat en 

pulje specifikt til vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg. Dette skal skabe sikkerhed 

for, at vores gode idræts- og fritidsfaciliteter er relevante og godt vedligeholdt.  

 

Sorø Bibliotek og Sorø Musiske Skole udvikler sig fortsat med en bredde i aktiviteterne, som kan 

række på tværs af kommunens øvrige vedfærdsområder. Det gælder allerede for børnene, som fort-

sat skal møde og opleve kulturen og kunsten i skoler og dagtilbud. Derfor skal der i den kommende 

periode rettes en særlig opmærksomhed på fritidsmiljøer for de unge og sammenhængen til Ung-

domsskolen og ungdomsklubberne. 

 

Sorø Kommune er kendt som værende rig på høj kunstnerisk kvalitet, og den udvikling ønsker vi fort-

sat at understøtte med målrettede puljer. Dette gælder også for det brede folkeoplysende arbejde 

og fritidslivet. 

 

Forligskredsen er optaget af, at kulturen er vigtig i forhold til at sikre det gode hverdagsliv for alle al-

dersgrupper. Både skoler, sundheds- og vores ældreområde skal opleve kulturens mangfoldighed. De 

skal opleve, at der er mulighed for deltagelse i gode fællesskabende fritidsaktiviteter. Forligskredsen 

er endvidere optaget af, at området er med til at skabe gode og attraktive lokalområder i Sorø Kom-

mune. 

 

Når civilsamfundet, frivillige og kommunens mange og forskellige ildsjæle går sammen på tværs, ska-

ber det synergi. Det kan give nye muligheder, for at kulturlivet og fritidslivet kan blomstre. Det skaber 

flere oplevelser, større muligheder og borgernes engagement kan udfolde sig. ’Sorø Synger’ er er 

godt eksempel, som forligspartierne er enige om at understøtte i 2023. 

 

Forligspartierne har sikret, at udviklingsprojektet ’Kulturkaptajner – Kumult’ kan fortsætte i projekt-

perioden 2023-2024 med fælles finansiering fra skole- og dagtilbuds- og kultur- og fritidsområdet. 

Samtidig fortsættes partnerskabet med DGI og DIF om det strategiske partnerskab ’Sammen om 

mere bevægelse’. 

 

Forligspartierne har samtidig prioriteret et yderligere tilskud til kunstgræsbanen i Slaglille Bjernede 

ved fodboldklubben Team AS. I alt er der nu prioriteret 6 mio. kr. over årene 2022-2023. Kunstgræs-

banen realiseres kun, hvis Team AS inden budgetdrøftelserne for budget 2024 kan skaffe resterende 

finansiering via ekstern finansiering til både en DBU-godkendt bane samt en multibane. 

 

Natur, klima og teknik  

På teknik- og miljøområdet er der store ambitioner i forhold til klima. Derfor har vi i Sorø Kommune 

nedsat et nyt politisk Klima- og Miljøudvalg (§ 17 stk. 4-udvalg). Udvalget har i foråret 2022 
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færdiggjort klimahandlingsplanen, som i sommer blev godkendt ikke blot af Kommunalbestyrelsen, 

men som også har opnået anerkendelse ved at blive godkendt af den internationale klimaorganisa-

tion C40, der rummer verdens mest bæredygtige byer.  

 

Klima- og Miljøudvalget står nu overfor en stor og vigtig opgave med at sikre den overordnede imple-

mentering af klimahandlingsplanen. Med budgetaftalen afsætter forligskredsen ressourcer til imple-

mentering af klimahandlingsplanen i de kommende år 2023-2026. Der prioriteres midler til i samar-

bejde med lodsejere og landbrugets organisationer at arbejde for en ekstensivering af landbrugsdrif-

ten, hovedsagligt i Åmosen. Ved at udtage lavbundsjorde af intensiv landbrugsdrift kan vi reducere 

frigivelsen af drivhusgasser betydeligt og samtidig opnå en række andre miljø-, natur- og kulturarvs-

gevinster. Den samlede klimaindsats skal evalueres i 2025. 

 

Forligskredsen sætter fokus på en mere bæredygtig energiforsyning, og at vi fortsat sænker energi-

forbruget i de kommunale bygninger. Der afsættes derfor flere midler til energirenovering, og arbej-

det med en strategisk energiplan prioriteres højt. Sorø Kommune skal som medejer af Sorø Fjern-

varme sætte rammerne for, hvordan vi med forskellige løsninger, herunder udbygning af fjernvarme-

nettet, sammen sikrer en mere bæredygtig energiforsyning i hele Sorø Kommune. 

 

Med budgetaftalen er forligskredsen enig om at prioritere byggemodning og dermed opstarte et nyt 

boligområde i Pilegårdstrekanten i Dianalund.  

 

Forligspartierne afsætter midler til at finansiere den midlertidigt styrkede skolebusdækning omkring 

Alsted/Fjenneslev. 
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