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 Fastholdelsesforslag  
 Ændringsforslag  

 
1. Pulje til realisering af eksisterende Landsbyplaner (politisk te-
ma) 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Teknik & Byggeudvalget ønsker at understøtte det store engagement som er rundt om i 
lokalsamfundene ved at afsætte en pulje på 750.000 kr./år i perioden 2021 – 2024.  
 
Puljen skal bruges til at støtte lokalsamfundenes arbejde med at implementere kommu-
nens udviklingsplaner for lokalsamfundene.  
 
Pengene kan f.eks. understøtte arbejdet med en projektplan, fysisk udmøntning af et 
initiativ og lign. Med pengene følger fra kommunen en forventning/retning om, hvad pen-
gene skal bruges til og som understøtter den pågældende udviklingsplan. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024 
Indsatsområde / resultatkrav     
Pulje til realisering eksisterende Lands-
byplaner 

750,0 765,0 780,0 795,0 
      Anlæg 750,0 750,0 750,0 750,0 

Afledt drift 0,0 15,0 30,0 45,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personalekonsekvenser  
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger. 
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 Fastholdelsesforslag  
 Ændringsforslag  

 
1. Huset i Ribe (politisk tema) 
I budgettet for 2020 og frem indgik besparelser i forbindelse med, at Projekthuset i Ribe 
blev nedlagt. Der har efterfølgende været et politisk ønske om at drøfte muligheder for 
fortsat at have aktiviteter i huset. 
 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Social & Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet en model med følgende aktiviteter: 

 Betjening af borgere og virksomheder i området flyttes fra det gamle rådhus til 
Huset i Ribe – herunder samtaler og etablering af virksomhedspraktikker 

 Der gennemføres jobsøgningskurser og jobklubber for aktivitetsparate 
modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp 

 STU-undervisning (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og VSU-
undervisning (Voksen Special Undervisning flyttes fra henholdsvis CSV (Center 
for Specialundervisning for Voksne) i Vester Nebel og Energivej i Esbjerg 

 Der oprettes en ny STU-linje, en butikslinje i samarbejde med Sct. Peder Butik & 
Café  

 Der gennemføres beskæftigelsesprojekter for de borgere, der er længst væk fra 
arbejdsmarkedet – genbrug, systue og træværksted 

 Der etableres to drop-in kontorer, der kan anvendes af alle kommunens 
medarbejdere 

 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Cirka 190 ledige, cirka 13 STU-Elever og cirka 35 VSU-elever får tilbud, der er tættere 
på deres bopæl. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Indsatsområde / resultatkrav     

Huset i Ribe 868,0 768,0 768,0 768,0 
      Løn 900,0 900,0 900,0 900,0 
      Andre driftsudgifter 318,0 318,0 318,0 318,0 
      Anlæg 100,0    

Sparede udgifter til transport -200,0 -200,0 -200,0 -200,0 

Indtægter fra butik og produktion -250,0 -250,0 -250,0 -250,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Der ansættes to medarbejdere 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Udviklingsforslag  
 Fastholdelsesforslag  

 
1. Oqqumut (politisk tema) 
 
2. Beskrivelse af forslag  
 
Oqqumut er et tilbud til kommunens udsatte grønlændere. Det har siden tilbuddets start 
i 2003 løbende udviklet sig til i dag at rumme en specialiseret viden om de 
problemstillinger, som grønlændere i Danmark ofte står overfor. 
 
Oqqumut består i dag af projektet Særlig Indsats for ledige grønlændere (i 2020) og 
den del af Flere Skal Med 2 (i 2020 og 2021), et puljefinansieret projekt for 
aktivitetsparate borgere over 30 år, som vedrører grønlændere. Midlerne til førstnævnte 
projekt muliggjorde, at en medarbejder, som ellers skulle have været opsagt, kunne 
fastholdes i 2020. Medarbejderens opgaver ændredes til beskæftigelsesrettede 
aktiviteter i overensstemmelse med puljens formål.  
 
Kommunen har således i dag et beskæftigelsesrettet tilbud målrettet kommunens 
grønlændere, men da Oqqumut i forbindelse med budgetaftalen fra 2020 blev omlagt, 
opstod imidlertid et tomrum for især de målgrupper, som ikke er indeholdt i 
ovenfornævnte projekter. De tæller: 

 Den del af kommunens aktivitetsparate grønlændere over 30 år, som ikke får en 
indsats i Flere Skal Med 2 

 Aktivitetsparate grønlændere under 30 år 
 Job- eller uddannelsesparate grønlændere 
 Grønlandske førtidspensionister 
 Grønlandske folkepensionister 
 Selvforsørgende grønlændere 

 
Der kan redegøres for 1269 henvendelser om råd og vejledning i Oqqumut i 2019 fra 
samlet 123 borgere. Af disse henvendelser ville ca. 70% fortsat blive behandlet i 
Oqqumut i dag, og samlet ca. halvdelen af borgerne ville i dag være i Oqqumut’s 
målgruppe. Derudover kan 35 af samlet 55 aktiveringsforløb fortsat afholdes i Oqqumut 
i dag. Der er ikke foretaget nogen systematisk optælling i hele 2019, så der kan ikke 
redegøres for det præcise antal. 
 
Oqqumut har indtil 2020 behandlet henvendelser om en lang række forskellige 
problematikker, som ofte er særegne for herboende grønlændere og derfor ofte kræver 
specialiseret viden om målgruppen. Det er for nuværende kun i et beskæftigelsesrettet 
perspektiv, hvilket i mange tilfælde resulterer i, at mange grønlændere ikke får den 
fornødne hjælp. Nedlukningen af værestedsfunktionen og muligheden for at borgerne 
kunne modtage råd og vejledning har givet anledning til mange drøftelser i Social & 
Arbejdsmarkedsudvalget, hvorfor udvalget har ønsket dette budgetforslag. 
 
Det forslås derfor, at der ansættes to medarbejdere, så der kan etableres en funktion, 
hvor råd og vejledning supplerer den beskæftigelsesrettede indsats i Oqqumut. Samtidig 
ydes vejledning til den gruppe af borgere, som i dag ikke er i Oqqumuts målgruppe.  
Med to ekstra stillinger tilbageføres normeringen i Oqqumut til niveauet i 2019 og 
tidligere. Projektet skal supplere det nuværende Oqqumut, så aktiveringsdelen og 
samarbejdet med andre aktører styrkes, og det skal sikre en social profil med en 
grundlæggende indsats for alle kommunens grønlændere. 
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Med projektet forventes det også, at Oqqumuts aktivering, råd og vejledning kan 
fortsætte efter Flere skal med 2, men med større sagsstammer, så der fremadrettet kan 
tilbydes en helhedsorienteret indsats for alle kommunens grønlændere. 
 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Projektet vil øge omfanget af råd og vejledning til alle grønlændere. Det forventes 
særligt at have betydning for gruppen af unge aktivitetsparate og uddannelsesparate 
grønlændere og for grønlandske førtidspensionister, herunder særligt de psykisk 
sårbare.  
De unge har generelt svært ved at opnå succesfuld integration i det danske samfund, da 
de ofte kommer alene til Danmark, generelt har svært ved at håndtere de kulturelle 
forskelle og ofte har dårlige danskkundskaber. De grønlandske førtidspensionister har 
eksempelvis tidligere gjort brug af Oqqumut i forbindelse med problematikker 
vedrørende kontakt til sundhedsvæsenet, transport, bolig, tolkning og 
administrationsordninger. 
 
Projektet forventes ikke at medføre nogen målbar økonomisk besparelse. Det skyldes, 
at de borgere, som igen vil have mulighed for at søge råd og vejledning i Oqqumut, ikke 
forventes at ændre forsørgelsesgrundlag som følge af projektet. 
Projektet forventes dog overordnet at have positiv betydning på målgruppen og især for 
de grønlændere, som i dag ikke tilbydes hjælp i Oqqumut. Oqqumut vil med projektet 
foruden en styrkelse af den eksisterende nytilflytterindsats, aktivering, 
danskundervisning og misbrugsbehandling have særligt fokus på: 
 

 Øget samarbejde med familieafdelingen med fokus på grønlandske familier og de 
særlige problematikker, der kan opstå ved anbringelser af grønlandske børn. Der 
tilbydes møder med familierådgivere og beskæftigelsesrådgivere, hvor Oqqumut 
kan bidrage med en medarbejder, som agerer social tolk. Det skal sikre, at 
målgruppen oplever at blive inddraget mere og opnår bedre forståelse af forløbet 
samtidig med, at der sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af indsatser 
rettet mod familien. 

 Råd og vejledning skal sikre løbende kontakt til alle grønlændere, som derved 
øger muligheden for, at også målgruppen udenfor den beskæftigelsesrettede 
indsats får den helt rigtige indsats. Tilgængeligheden er vigtig, og det vil derfor 
være muligt for alle grønlændere at komme ind fra gaden uden henvisning 
mandag til onsdag fra kl. 12-14 og torsdag fra kl. 12-19. 

 
Alle Kommunens grønlændere vil overordnet opleve en bedre og mere helhedsorienteret 
indsats, som forventes at have flere positive afledte effekter, som dog ikke forventes at 
kunne henledes til jobcentrets budget. 
 
Projekten vil medføre ekstra udgifter på 900.000 kr. til ansættelse af to medarbejdere.   
 
Projektet evalueres løbende ved opfølgning på grønlændernes brug af Oqqumut. 
 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024 
Indsatsområde / resultatkrav     
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Netto 900,0 900,0 900,0 900,0 
Lønninger 900,0 900,0 900,0 900,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ansættelse af 2 medarbejdere. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ved vedtagelsen af Budget 2020-23 blev kommunens indsats for grønlændere 
reduceret. Oqqumuts hidtidige tilbud om råd og vejledning, værkstedsaktiviteter og 
forebyggende indsats bortfaldt. I den forbindelse lagde Økonomiudvalget op til, at man i 
Jobcentret søgte puljemidler til at videreføre indsatsen i Oqqumut. Jobcentret fik støtte 
til at videreføre en del af den beskæftigelsesrettede indsats i Oqqumut og organiserede i 
samme ombæring et andet beskæftigelsesrettet projekt, Flere Skal Med 2, så en del af 
det tilgodeser, at kommunens grønlændere er vant til at færdes i Oqqumut.  
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 Fastholdelsesforslag  
 Ændringsforslag  

 
1. Fleks 100 ((politisk tema)) 
Esbjerg Kommune har tidligere besluttet at oprette 50 kommunale fleksjob målrettet de 
svageste i målgruppen af personer, der er berettiget til fleksjob. Udgifterne til løn 
afholdes centralt og fleksjobberen stilles gratis til rådighed for de kommunale 
arbejdspladser i 9 måneder. Ønsker arbejdspladsen derefter at beholde fleksjobberen, 
er det for egen regning. Dette er et politisk forslag om, at antallet af midlertidige 
kommunale fleksjob under denne ordning udvides til 100. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
De personer, som er berettiget til et fleksjob, har store og vedvarende begrænsninger i 
arbejdsevnen. De fleste kan kun arbejde under 10 timer i ugen målt i effektiv 
arbejdsindsats og mange endda i færre end fem timer. 
 
I kølvandet på corona krisen forventes, at der på mange kommunale arbejdspladser kan 
skabes småjobs, som med fordel kan besættes med fleksjobbere med en lille 
arbejdsevne, som har vanskeligt ved at få job. Når flere kommunale arbejdspladser skal 
åbne for fysisk fremmøde, bliver det med et øget fokus på rengøring og aftørring af 
overflader flere gange dagligt. Til det formål kan der ansættes en gruppe af 
afspritnings-medarbejdere centralt i en pulje, der udsendes til arbejdspladser eller lokalt 
på de enkelte arbejdspladser efter behov. Mange medarbejdere med lavt timetal kan 
give en stor fleksibilitet og deres indsats kan være med til at give tryghed i jobbet for 
de øvrige medarbejdere. 
 
Samtidig vil kommunen spare udgifterne til ledighedsydelse til fleksjobbere. En borger, 
der venter på et fleksjob, koster i gennemsnit netto 11.698 kr. pr. måned, når refusion 
fra staten er trukket fra. Hvis borgeren ansættes i et fleksjob, er der i stedet udgifter til 
løn og til en supplerende ydelse til borgeren. Når borgeren er i fleksjob, betaler staten 
refusion til udgifter til den supplerende ydelse samt et særligt fleksbidrag til kommunen. 
 
Der har de senere år været en betydelig tilgang til fleksjobordningen og antallet af 
personer, der venter på et fleksjob, er nu på over 400. 
 
Udgifterne til den enkelte afhænger af det ugentlige timetal, som borgeren kan arbejde 
i. 
 
For en borger, der kan arbejde i 4 timer ugentligt, ser regnestykket således ud: 
Løn pr år 27.576 kr. 

Udgifter til supplerende ydelse netto* 124.568 kr. 

Sum 152.144 kr. 

Ledighedsydelse netto 140.376 kr. 

Netto udgift pr 4 timers fleksjobber 11.768 kr. 
*Borgeren får en supplerende ydelse til lønnen. Kommunen får refusion på typisk 20 procent af den 
supplerende ydelse og får derudover et særligt fleksbidrag 
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For borgere, der kan arbejde i 8 timer gælder: 
Løn pr år 55.152 kr. 

supplerende ydelse netto 117.269 kr. 

Sum 172.422 kr. 

Ledighedsydelse netto 140.376 kr. 

Netto udgift pr 8 timers fleksjobber 32.046 kr. 
 
Hvis de nye fleksjobansatte fordeler sig med 25, der kan levere fire timer effektiv 
ugentlig arbejdstid og 25, der kan levere 8 timer, så bliver regnestykket: 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024 
Indsatsområde / resultatkrav     
Midlertidige kommunale fleksjob 1.095,0 1.095,0 1.095,0 1.095,0 
      Løn til fleksjobbere  2.068,0 2.068,0 2.068,0 2.068,0 
     Udgifter til supplerende ydelse netto 6.046,0 6.046,0 6.046,0 6.046,0 

Besparelser ledighedsydelse -7.019,0 -7.019,0 -7.019,0 -7.019,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ansættelse af 50 fleksjobbere 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
- 
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 Fastholdelsesforslag  
 Ændringsforslag  

 
1. Samlet 10. kl. tilbud centralt placeret i Esbjerg fra 1. august 
2021 (politisk tema) 
 
2. Beskrivelse af forslag  
En tværgående arbejdsgruppe kom i februar med anbefalinger til §17 stk. 4 Unge & 
Uddannelsesudvalget på udviklingen af Esbjerg Kommunes 10 klasse tilbud.   
Unge & Uddannelsesudvalget indstillede, at der blev udarbejdet et konkret forslag til 
udvikling af Esbjerg Kommunes 10. klasse tilbud. Opdraget er at udvikle det kommunale 
10. klassetilbud med et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne. 
 
Studie10 er i dag en del af Esbjerg Ungdomsskole. Studie10 arbejder tæt sammen 
ungdomsskolens øvrige tilbud både specialtilbud fritidsområdet. Elevernes tilbydes i 10 
kl. fagtoninger efter interesse med alternative fag og læringsforløb. Man har også haft 
succes med praktikforløb. Der er således et grundlag for at udbygge og videreudvikle på 
en række tiltag, hvis der tilføres midler til nogle målrettede indsatser. Disse er: 

 Deltids medarbejder i samarbejde med Uddannelseshuset/Jobcenteret til 
individuelle praktikforløb og fritidsjob for eleverne samt at styrke elevernes 
kendskab til erhvervslivet. 

 Midler til sociale aktiviteter over skoleåret: dagsudflugter, aftenarrangementer, 
studietur for alle, gæstelærere m.v.  Tiltag der kan være med til gøre 10. klasse 
til mere end skolefag og fremme et selvstændigt ungemiljø. 

 
Samarbejdet med ungdomsuddannelserne skal gentænkes. Følgende initiativer foreslås: 

 Der etableres linjer med specialisering i et område. F.eks. Sport og Sundhed, 
Science, Konstruktion og teknik, Innovation og handel m.v. 
Linjerne skal være med til afklare og udvikle eleverne i forhold til karrierevalg og 
muligheder og samtidigt give eleverne anderledes læring både fagligt, personlig 
og socialt. I samarbejde med ungdomsuddannelserne vil der være 
temaundervisning på forskellige ungdomsuddannelser i 4 uger i løbet af 
skoleåret. Temaundervisningen tænkes som anderledes brobygning til 
ungdomsuddannelserne, og ugerne kan for en del finansieres via statens 
brobygningstaksameter til ungdomsuddannelserne 

 Der etableres et samarbejde mellem lærerne i 10. klasse og lærerne på 
ungdomsuddannelser. De forskellige ungdomsuddannelsers faglighed skal 
bidrage til læringsmålene for 10. klasse. 
 

 Valgfag og arrangementer i samarbejde med ungdomsuddannelserne, hvor 
elever i 10. klasse og grundforløb mødes på tværs. 

 
På baggrund af udviklingen i søgningsmønsteret til Studie10 foreslås 2 strukturelle 
tiltag. Formålet er at give Studie10 en mere selvstændig profil.  
Målet er, at Studie10 får sit eget ungemiljø, der er præget af et tæt samarbejde med 
ungdomsuddannelserne, men også fortsat har et tæt koordineret samarbejde med alle 
folkeskolerne i Esbjerg.  

 Ny mere central adresse til Studie10 i Esbjerg, hvor der transportmæssigt er 
lettere tilgang for unge i hele kommunen. 

 Studie10 bliver selvstændig skoleafdeling med selvstændig ledelse. Dette skal 
være med til sikre en selvstændig profil og et forpligtende samarbejde med 
ungdomsuddannelserne i kommunen. 

 
 
 
Udviklingsforslaget deles i 3 områder, der kan udvikles på uafhængigt af hinanden: 
Nye muligheder for Praktik og virksomhedsformidler.  400.000 kr. 
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Deltids jobkonsulent 
Fælles arrangementer: temadage, foredrag, 
ekskursion m.v. 

350.000 kr. 
Studie10 

I alt 750.000 kr. 
Tilkøb af undervisning på gymnasier 
Der gives kun statstaksameter til 1 uges brobygning på 
gymnasier, derfor skal der ske et tilkøb for at kunne tilbyde 
temaundervisning på gymnasie og HF  

285.000 kr. 

Tilkøb af timer til fælles koordinering og fælles 
planlægning 

 55.000 kr. 

Valgfag og arrangementer i fællesskab med 
ungdomsuddannelser 

200.000 kr. 

Samarbejde med 
ungdomsuddannelserne 

I alt 540.000 kr. 
Selvstændig ledelse og administration 
Merudgift i forhold til nuværende ledelses og 
administrationsforhold i Ungdomsskolens regi. 

 
200.000 kr. 

Ny central placeret location.  
Mulighederne for andre kommunale bygninger skal 
undersøges nærmere, så der ikke budgetteres en 
anlægsudgift for nuværende.  Der afsættes således kun 
midler til etablering. 

      
300.000 kr. 

(etablering ) 

Et selvstændigt 10. 
klassecenter 

I alt 500.000 kr. 
Samlet udgift til etablering  300.000 kr. 
Samlet udgift til drift 1.490.000 kr. 

 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 10 klasse skal være et tilbud, der giver flere unge mulighed for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Med adgangskrav på alle ungdomsuddannelser og alle 
uddannelsesforberedende tilbud samlet i FGU vil 10. klasse kunne blive en afgørende 
brik for mange unges muligheder i uddannelse efter grundskolen. 
- Esbjerg Kommunes 10. klasse tilbud skal gøres mere attraktivt for unge og deres 
forældre. Det kommunale tilbud er i en hård konkurrence med efterskoler og 
privatskoler i forhold til at kunne tilbyde et attraktivt skoleår i forhold til læring og 
udvikling for den enkelte unge. Forslagene lægger derfor op til en profilering af Esbjerg 
Kommunes 10 klasse med muligheder, man ikke kan få andre steder.   
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024 
Indsatsområde / resultatkrav     
Samlet 10. kl. tilbud centralt placeret i 
Esbjerg fra 1. august 2021 
 

920,8 1.490,0 1.490,0 1.490,0 

Drift: 
- Nye muligheder for Studie10 
- Samarbejde med ungdomsuddannelserne 
- Et selvstændigt 10. klassecenter 
Etableringsudgift, drift 
 
 
 

620,8 
 
 
 

300,0 

1.490,0 1.490,0 1.490,0 

Områdets totale budget 0 0 0 0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
- 
7. Tidligere besparelser / udvidelser
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 Fastholdelsesforslag  
 Ændringsforslag  

 
1. Prioritering af opgaver, jfr. Masterplanen for Skole (politisk 
tema) 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Masterplanen for Skole indeholder en kortlægning af de nuværende bygninger og 
udearealer og danner udgangspunkt for fremtidig anlægsinvestering på 
folkeskoleområdet. 
I efteråret 2019 har skolerne og skolebestyrelserne foretaget en prioritering af 
opgaverne, jfr. Masterplanen. 
 
Denne sag omhandler udelukkende skolernes 1. prioritering af opgaverne. 
Børn & Familieudvalget behandlede sagen den 9. marts 2020, hvor det blev besluttet, at 
forslag om afsættelse af midler til udførelse af nedenstående opgaver under Børn & 
Familieudvalgets område oversendes til budgetforhandlinger for 2021-2024. 
 
Flere skoler og skolebestyrelser har peget på skolens indeklima som 1. prioritet. 
Skolernes 1. prioritering udgør sammenlagt 18.893.800 kr. (2021 priser) under Børn & 
Familieudvalget. 
 
Forvaltningen har været i dialog med Ejendomme for at få en faglig vurdering af, i 
hvilken rækkefølge skolernes prioriteringer skal udføres. 
 
Jfr. nedenstående oversigt oplistet i prioriteret orden, er Børn & Familieudvalgets 
udgifter til skolernes 1. prioritering. 
 
Ud over udgiften for Børn & Familieudvalget område indeholder nogle af nedennævnte 
projekter udgifter under Teknik & Miljø, Ejendomme. Disse udgør kr. 5.772.900 i 
perioden 2021-2024. Udgiften afholdes af rammen til bygningsvedligehold. 
 
(2021 priser) 
 
Skole Budget 

2021 
Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

I alt 

Darum Skole 
Renovering af 
vægge, gulve, 
lofter, døre m.v. 
Hele udgiften 
afholdes af 
Ejendomme 
599.200 kr. 

0     

Bryndum Skole 
Aura 
Indeklima samt 
tilpasning af lofter 
og belysning. 
Desuden afholder 
Ejendomme en 
udgift på 556.100 
kr. 

716.100     
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Bakkevejens 
Skole Fortuna 
Renovering af 
lokaler i afsnit L 
og indretning af 
lærerforberedelse. 

1.973.400     

Fourfeldtskolen 
Bohr 
Madkundskabs-
lokale. 
Desuden afholder 
Ejendomme en 
udgift på 249.900 
kr. 

2.036.000     

Tjæreborg Skole 
Signatur 
Indeklima i 
undervisnings-
lokaler samt 
lærerforberedelse. 
Desuden afholder 
Ejendomme en 
udgift på 
2.026.400 kr. 

 2.857.900    

Danmarksgades 
Skole Urban 
Renovering og 
flytning af 
faglokaler og 
basislokaler. 

 3.736.200    

Gredstedbro 
Skole Vadehav 
Indeklima samt 
tilpasning af lofter 
og belysning. 
Desuden afholder 
Ejendomme en 
udgift på 
2.341.300 kr. 

  4.257.000   

Spangsbjerg-
skolen Cosmos 
Opgradering af 
legepladsudstyr. 

   797.400  

Studie 10 
Innovations-
laboratorium 
indeholdende 
sløjd, motorlære 
m.v. 

   2.519.800  

I alt udgifter 
vedr. Børn & 
Kultur 

4.725.500 6.594.100 4.257.000 3.317.200 18.893.800 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
De afsatte midler sikrer et bedre indeklima på skolerne samt forbedringer af faglokaler 
og udearealer. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024 
Indsatsområde / resultatkrav     
Prioritering af opgaver jfr 
Masterplanen for skoleområdet 

4.725,5 6.594,1 4.257,0 3.317,2 
      Anlæg 4.725,5 6.594,1 4.257,0 3.317,2 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Et forbedret indeklima vil formindske gener, symptomer og sygdom, som spænder fra 
irritation af øjne og slimhinder, kvalme, svimmelhed, hovedpine, unaturlig træthed samt 
specifikke overfølsomheds reaktioner. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Intet. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
I forbindelse med budget 2019-2022 blev der afsat 5. mio. kr. i år 2021 og 2022 til 
forbedring af indeklima på skolerne. Disse midler anvendes til at forbedre indeklimaet 
på Skads Skole Signatur og Præstegårdsskolen Urban. 
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 Fastholdelsesforslag  
 Ændringsforslag  

 
1. Vadehavscentret – ombygning af den gamle naturskole (poli-
tisk tema) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Vadehavscentret søger om beløb til ombygning af den gamle naturskole. 
Vadehavscentret havde planlagt, at en del af centrets overskud fra 2017-2019 skulle gå 
til ombygning af den gamle naturskole beliggende midt i Vadehavscentret, men pga. 
Corona-nedlukningen vil likvide midler blive brugt til at komme igennem krisen samt 
færdiggøre allerede igangsatte projekter. 
Planen er at indrette naturskolens 1. sal til kontormiljø for at styrke udvikling og virke, 
da Vadehavscentret siden genåbningen i 2017 har fået flere ansatte og flere samar-
bejdspartnere, bl.a. universiteter og andre læringsinstitutioner, der gerne vil indgå sam-
arbejde om praktiksted og projektsted. 
  
Det samlede budget for ombygningen lyder på ca. 5,6 mio. kr. Dette er inkl. beløb på 
0,8 mio. kr., som Ejendomme har reserveret i 2021 til renovering af tag, vinduer og dø-
re på naturskolen.  
Manglende finansiering er herefter 4,8 mio. kr. som Vadehavscentret søger fonde og Es-
bjerg Kommune om. Én fond søges om halvdelen af beløbet. 
 
Det er Vadehavscentrets ønske, at Esbjerg Kommune er bygherre på hele projektet, da 
det er kommunen, der ejer bygningerne. 
Hvis kommunen bliver bygherre indbetales fondsbeløbene til kommunen, men afhæn-
gigt af, hvilke fonde, der opnås støtte fra, er der tilbagebetalingspligt på 17,5% til 
momsudligningsordningen.  
    
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2021 2022 2023 2024 
Indsatsområde / resultatkrav     
Vadehavscentret – ombygning af den 
gamle naturskole (anlæg) 

2.400,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Hvis Esbjerg Kommune er bygherre overføres anlægsbeløb/fondsmidler til Ejendomme, 
Projekt 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen
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