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Generelt forslag G-3 
 Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Restpuljer fra den 8-årige investeringsoversigt for budget 
2025-28 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Som en del af budget 2021-25 blev der udarbejdet en 8-årig investeringsoversigt for 
anlægsbudgettet. I stedet for som tidligere at se på en 4-årigt periode for anlæg er den 
nu forlænget med 4 år. Formålet med at udarbejde en 8-årig investeringsoversigt at øge 
fokus på de langsigtede anlægsinvesteringer, der er nødvendig for at realisere byrådets 
visioner om øget bosætning. 
Investeringsoversigten sidste 4 år er en politisk signalgivning om hvilke investeringer 
der forventes at blive prioriteret i de kommende år. 
 
Nedenfor i skemaet er en oversigt over hvad der reserveret til de forskellige udvalg. 
Havets Giganter er flyttet til 2026 og vil fremgå af investeringsoversigten.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Restpuljer fra den 8-årige 
investeringsoversigt for budget 2025-
28 

0,0 0,0 0,0 50.000,0 

- Teknik & Byggeudvalget (10 mio. kr) 
- Børn & Familie, Folkeskole (40 mio. kr.) 
- Børn & Familie, Dagtilbud (10 mio. kr.) 
- Kultur & Fritid (50 mio. kr.) 
- Sundhed & Omsorg (10 mio. kr.) 
 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

10.000,0 
40.000,0 
10.000,0 

0,0 
10.000,0 

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

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



Generelt forslag G-4 
 Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Udnyttelse af Esbjerg Havns låneadgang 
 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Esbjerg Havn havde i 2020 anlægsinvesteringer på ca. 64,9 mio. kr., og da havnen ikke 
lånefinansierer disse anlægsinvesteringer, var der en uudnyttet låneramme på ca. 
64,9 mio. kr. som Esbjerg Kommune i Byrådsmøde af 15. marts 2021 har disponeret 
over. 
 
De 47,6 mio. kr. af den uudnyttede låneramme fra Esbjerg Havn er anvendt til ”frikøbe” 
forbrug af puljen til imødegåelse af deponeringer. Det vedrører bl.a. disponeringer til 
kommunale garantistillelser for kassekreditter, eksterne lejemål og ikke mindst 
leasingaftalen vedrørende busdepotet.  
 
De resterende 17,3 mio. kr. er reserveret til intelligente investeringer jfr. Byrådets 
beslutning. Den 7. juni 2021 har Byrådet vedtaget at anvende 3,4 mio. kr. af beløbet til  
”Etablering af infrastruktur til facilitering af grøn energi” i Esbjerg Lufthavn, og der 
resterer herefter 13,9 mio. kr.  
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Den øgede lånoptagelse medfører øgede udgifter til renter og afdrag med ca. 0,7-0,8 
mio. kr. over de kommende 25 år, men besparelser via intelligente investeringer 
forventes som minimum at give tilsvarende besparelser, og dermed forventes forslaget 
at påvirke økonomien i positiv retning.  
 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udnyttelse af Esbjerg Havns 
låneadgang 

-13.900,0 0,0 0,0 0,0 
 
     

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

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen umiddelbare men udnyttelsen af lånerammen kan udmøntes på forskellige 
politikområder 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
- 



Generelt forslag G-5 
 Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Nulstilling af Covid-19 reservation 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Ved budgetlægningen til budget 2021-24 blev der reserveret 30 mio. kr. pr. år for at 
imødekomme de usikkerheder, der knytter sig til den igangværende Coronapandemi og 
et stigende udgiftspres på Familieområdet og kulturområdet. 
 
Denne reservation nulstilles til dette års budgetlægning og likviditeten kan finansiere  
konkrete ændringsforslag, hvorfor dette modregnes i nulstillingen af reservationen. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Nulstilling af Covid-19 reservation -30.000,0 -30.000,0 -30.000,0 -30.000,0 
Beskæftigelsesområdet 
Familieområdet 
Kulturområdet 

 

-15.000,0 
-10.000,0 
-5.000,0 

 

-15.000,0 
-10.000,0 
-5.000,0 

 

-15.000,0 
-10.000,0 
-5.000,0 

 

-15.000,0 
-10.000,0 
-5.000,0 

 

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

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



Økonomiudvalget   ØU 10-50 
Byudvikling Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

02.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Strategisk Arealopkøb 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Udvikling af arealer til bolig og erhverv er et vigtigt element i udmøntningen af Vision 
2025 og Vækststrategien. Dvs. at sikre arealer, der kan anvendes til at skabe positiv 
befolkningsudvikling og etablering af virksomheder, der kan give grundlaget for nye jobs.  
 
I budget 2021 blev det besluttet at arbejde langt mere strategisk, analytisk og 
kommunikativt. Dette gælder for arealer, men også for strategisk vigtige ejendomme som 
i dag er privatejede og som i den rette sammenhæng fremover skal opkøbes af 
kommunen. 
 
Det betyder, at Esbjerg Kommune og Teknik & Miljø i enhver henseende skal have det 
multifunktionelle sigte på og tænke flere dimensioner ind i opgavens løsning. Byliv, 
boliger, by-kvalitet, turisme, sundhed, erhverv, klima, miljø osv. Det kræver 
fremsynethed, mod og godt samarbejde, der skaber resultater og synergi i krydsfeltet 
mellem byrådets politiske visioner og markedets behov.  
 
En vigtig del i at skabe en god by for alle er udviklingen af byens arealer og ejendomme 
enten med afsæt i kommunens eget initiativ eller i tæt samarbejde med investorer eller 
begge dele på én gang. Kommunen eksekverer på kernestrategien og har et stærkt fokus 
på arealudvikling og midlerne til det i den 8-årige investeringsoversigt. 
 
Fra og med 2022 afsættes yderligere 25 mio. kr. årligt, som vil dække både arealopkøb 
som led i udmøntningen af den årlige byggemodningsplan og opkøb af strategisk vigtige 
ejendomme/arealer, som understøtter en bredere strategisk tænkning af kommunens 
udvikling.  
 
Af midlerne afsættes der 15 mio. kr. i 2023 til åbningstrækket i forhold til Stengårdsvej - 
En del af den Strategisk Udviklingsplan for Stengårdsvej. Realdania har stillet som krav, 
at Esbjerg Kommune stiller med en egenfinansiering på 15 mio. kr., hvis de skal bidrage 
med tilsvarende 15 mio. kr. Åbningstrækket vil blive udfærdiget i samarbejde med 
Realdania.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Inden bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Strategisk Arealopkøb 25.000,0 25.000,0 25.000,0 25.000,0 
Områdets totale budget 56.633,4 20.783,4 26.536,4 30.006,4 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
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02.09.2021

Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2021-2024 ØU 10-50 Arealudvikling 18 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. i 2022-
2025. 



Økonomiudvalget   ØU 60-50 
Finansiering Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

02.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Grundkapital til almene boliger 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Kommune har i dag et varieret boligmarked med tilbud om bolig til alle borgere. 
Det er et fælles mål for Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen at sikre 
et fortsat varieret boligmarked. De almene boliger i kommunen skal være gode og sunde 
boliger beliggende i attraktive og trygge boligområder, der er i overensstemmelse med 
borgernes behov. Det gælder, hvad enten borgerne er enlige, unge, ældre, studerende, 
børnefamilier, arbejdssøgende, tilflyttere eller andet. 
 
For at understøtte Esbjerg Kommunes Vision 2025, og det strategiske indsatsområde 
”Flere borgere” under spor ”Vækst” lægges der optil, at der i den kommende 
budgetperiode indarbejdes grundkapital til flere almene boliger. Tildeling af grundkapital 
til almene boliger er et effektfuldt kommunalt boligpolitisk værktøj.  
 
Det kommunale grundkapitalindskud udgør i henhold til gældende lov 14%. Den 19. 
maj 2020 indgik Regeringen en boligaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale 
Venstre, SF, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti, Alternativet og Sikandar 
Siddque, hvor den differentierede grundkapitalindskudsmodel, der blev anvendt i 2019 
og 2020, blev forlænget til 2026. Dette er med henblik på at give kommunerne en lang 
og stabil planlægningshorisont.  
 
Det kommunale grundkapitalindskud vil være mellem 8% og 12% for familieboliger 
afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse, således at kommunerne skal indskyde 
færrest penge ved byggeri af små boliger og flest penge ved byggeri af store boliger.  
 
Grundkapitalen for:  

 Familieboliger under 90 m2 er 8% af byggeriets anskaffelsessum. 
 Familieboliger mellem 90 m2 og 105 m2 er 10 % af byggeriets anskaffelsessum. 
 Familieboliger over 105 m2 er 12% af byggeriets anskaffelsessum. 
 Ungdomsboliger 10 % af byggeriets anskaffelsessum. 

 
Esbjerg Kommunes andel af grundkapitalen ved 10% og nuværende maksimumbeløb i 
2021 (beløbene reguleres årligt) er: 

- Pr. familiebolig (90 m2) 187.023 kr. 
- Pr. ungdomsbolig (50 m2) 119.383 kr.  

 
Grundkapitalbehovet for den kommende budgetperiode 2022-25 er 80.000.000 kr.  
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Grundkapital til almene boliger, 
finansiering 

20.000,0 20.000,0 20.000,0 20.000,0 
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Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2019-22 – ØU (60-50) Grundkapital til Alment Nybyggeri 10 mio. kr. i 2020, 
2021 og 2022. 
Budget 2020-23 – ØU (60-50) Grundkapital til Alment Nybyggeri 10 mio. kr. i 2021, og 
20 mio. kr. i 2022 og 2023. 
Budget 2021-24 – ØU (60-50) Støttet Byggeri – Grundkapital 10 mio. kr. årligt i 2022-
2024. 



Plan & Miljøudvalget   PM 10-50 
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02.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Byfornyelsesområdet – Banegårdspladsen, Pakhus m.m. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Omfatter midler til et nyt områdebyfornyelsesprogram omhandlende følgende: Forbed-
ring og fornyelse af Banegårdspladsen. Forbedring om omdannelse af Norgesgade til su-
percykelgade.  
 
Forbedring og fornyelse af for-arealet omkring det gl. Pakhus i Jernbanegade. Endvidere 
midler til et udviklingsprojekt med genanvendelse af det gl. Pakhus i Jernbanegade til 
andre funktioner, anvendelser og byaktiviteter, evt. på baggrund af kommunalt opkøb. 
 
Udviklingsforslaget har tre hovedmål:  

 At gøre banegårdsområdet til en aktiv del af byen. 
 At gøre anvendelsen af den kollektive trafik, bus og tog, mere attraktivt. 
 At løfte banegårdsområdet både funktionelt og arkitektonisk.  

 
De nævnte forbedringer og fornyelser mv. indgik i vinderforslaget i den afholdte konkur-
rence i 2020 om Helhedsplan for transformation af Banegårdsområdet og Museumsplad-
sen i Esbjerg. De økonomisk overslag for projekterne i vinderforslaget er grundlaget for 
budgettet. 
 
Program for områdefornyelse i alt på 37,2 mio. kr., der er sammensat af følgende beløb: 

 Programudarbejdelse. Borger og interessentinddragelse. Projektstyring. Midlerti-
digt indretning/forsøg: 1,2 mio. kr. 

 Banegårdspladsen og Norgesgade. Anlæg: 25 mio. kr.  
 For-arealet omkring det gl. Pakhus i Jernbanegade. Anlæg: 8,0 mio. kr.  
 Udviklingsprojekt for det gl. Pakhus i Jernbanegade: 3,0 mio. kr.  

 
Projekterne beskrives nærmere i et forslag til detaljeret byfornyelsesprogram, som sene-
re skal godkendes af Byrådet. 
 
Områdefornyelsesprogrammet finansieres med lånemidler efter byfornyelsesloven, da ba-
negårdsområdet mv. kan rummes indenfor Lov om byfornyelse og byudvikling. 
 
5% af projektets anlægssum kan finansieres af Byrådets allerede afsatte budget til by-
fornyelse. Der optages et 95% byfornyelseslån til udvidelse af indsatsen i programmet.  
 
Der er pt. driftsmidler til Banegårdspladsen og Norgesgade, idet der er offentlige by- og 
gaderum på nuværende tidspunkt og behovet vurderes at være det samme efter forny-
elsen.  
 
I forbindelse med udviklingsprojektet for det gl. pakhus i Jernbanegade og for-arealet 
omkring det gl. pakhus vil indgå undersøgelse af behovet for evt. kommunale driftsmidler 
til projekterne og evt. behov for justering af anlægsmidler til gennemførelsen. Disse em-
ner vil i givet fald indgå i en kommende budgetsag.  
 
Tidsplan for realisering af områdefornyelsesprogrammet: Program udarbejdes og projek-
ter planlægges i 2022. Gennemførelse over årene 2023-2025. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Byfornyelsesområdet – Banegårds-
pladsen, Pakhus m.m. 

47,5 632,9 1.394,1 2.242,0 
      Anlæg 950,0 11.495,0 11.495,0 11.400,0 

Lån -902,5 -10.920,3 -10.920,3 -10.830,0 
Afdrag  0,0 36,1 472,9 909,7 
Rente 0,0 22,1 346,5 762,3 

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

 
Byfornyelseslånet tilbagebetales over 25 år. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.



Plan & Miljøudvalget   PM 10-51 
Byfornyelse Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

02.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Byfornyelsesområdet – Borgergade mellem Smedegade og Kir-
kegade, Esbjerg 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Forslaget omfatter forbedring og forskønnelse af Borgergade mellem Smedegade og Kir-
kegade. Forslaget skal ses i sammenhæng mellem den gaderumsindsats, som er i pro-
grammet for områdefornyelse i Bymidte Vest, der forventes realiseret efter Byrådets be-
handling af programmet den 17. maj 2021. På nuværende tidspunkt er Borgergade på 
den nævnte strækning ikke en del af programmets økonomi, men Borgergade er indenfor 
programmets geografiske område. 
 
Bymidte vest, Esbjerg, er bl.a. forbedringer og forskønnelse af gadestrækninger i den 
vestlige del af Esbjerg Bymidte. En forbedring i Borgergade fra 2022 vil betyde, at der vil 
blive et løft af mange gader omkring Kongensgade, som vil opfylde Esbjerg Kommunes 
mål om at få en levende og attraktiv bymidte, der kan tiltrække flere beboere og besø-
gene. Udgiften til forbedring af Borgergade vurderes at være på 2,5 mio. kr.  
 
Da Borgergade på strækningen fra Smedegade til Kirkegade er indenfor byfornyelsesom-
rådet, og gadeforbedringer er en del af programmet, kan der optages et 95% byfornyel-
seslån til udvidelse af indsatsen i programmet.  
 
5% af projektets anlægssum kan finansieres af Byrådets allerede afsatte budget til by-
fornyelse. 
 
Borgergades drift er der pt. budget til, hvorfor der ikke er medtaget driftsudgifter i dette 
udviklingsprojekt. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Byfornyelsesområdet – Borgergade 
mellem Smedegade og Kirkegade, Es-
bjerg 

118,7 145,6 154,1 161,4 

      Anlæg 2.375,0 0,0 0,0 0,0 
Lån -2.256,3 0,0 0,0 0,0 
Renter  0,0 55,3 63,8 71,1 
Afdrag 0,0 90,3 90,3 90,3 

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

 
Byfornyelseslånet tilbagebetales over 25 år. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
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7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Området Museumspladsen, Nørregade mv. i Esbjerg 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Omfatter midler til forbedring, fornyelse og udvidelse af nedslidt offentligt grønt område 
med aktiviteter for alle aldersgrupper på Museumspladsen i Esbjerg, afgrænset af Nør-
regade, Finsensgade og Sverrigsgade. 
 
Den nævnte forbedring mv. indgik i vinderforslaget i den afholdte konkurrence i 2020 om 
Helhedsplan for transformation af Banegårdsområdet og Museumspladsen i Esbjerg. Det 
økonomisk overslag i vinderforslaget er grundlaget for budgettet. 
 
Anlægsudgiften er beregnet til 9,0 mio. kr. 
 
Foretages forbedringsarbejderne i sammenhæng med et byfornyelsesprogram for Bane-
gårdspladsen, Pakhuset mv., kan anlægsudgiften finansieres med byfornyelseslån. Er det-
te ikke muligt, kan anlægsudgiften ikke lånefinansieres, da Museumspladsens problemer 
alene ikke er tilstrækkelig omfattende til at kunne rummes af et områdefornyelsespro-
gram efter byfornyelsesloven. 
 
Der er pt. driftsmidler til Museumspladsen og behovet skønnes umiddelbart cirka at være 
det samme efter forbedringen mv.  
 
Tidsplan: Projekter planlægges i 2022. Gennemførelse over årene 2023-2025. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
  
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Området Museumspladsen, Nørregade 
mv. i Esbjerg 

0,0 142,5 330,4 541,0 
Anlæg 0,0 2.850,0 2.850,0 2.850,0 
Lån 0,0 -2.707,5 -2.707,5 -2.707,5 
Afdrag  0,0 0,0 108,3 216,6 
Rente 0,0 0,0 79,6 181,9 

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

 
Byfornyelseslånet tilbagebetales over 25 år. 
 
Økonomien er baseret på, at projektet gennemføres i sammenhæng med forslag PM 10-
50 Byfornyelsesområdet Banegårdspladsen, Pakhus m.m. Hvis dette ikke er tilfældet, 
kan der ikke hjemtages lån til projektet. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
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Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Udvidelse af områdefornyelsen Mandø 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Plan & Miljøudvalget godkendte i marts følgende: ”Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, 
at der udarbejdes udviklingsforslag til Budget 2022-25 med henblik på ekstrabevilling af 
op til 6.414.470 kr. således, at områdefornyelsen for Mandø udvides til at omfatte pro-
jekter vedr. Dark Sky, Mandø Velkomststed og Porten til Vadehavet.” 
 
Efterfølgende har Bolig- og Planstyrelsen tildelt kommunen ekstra byfornyelsesramme på 
6.414.470 kr. så der i alt er 8.000.000 kr. statslige byfornyelsesmidler til rådighed. Sam-
men med de kommunalt afsatte byfornyelsesmidler er der tilvejebragt en finansiering på 
11.500.000 mio. kr. Der forventes desuden supplerende fondsmidler til realisering af de 
ovennævnte projekter.  
 
Det manglende bindeled for den overordnede sammenhæng i byen og på øen er etable-
ringen af en ny vej og parkeringsplads øst for Mandø By. Finansieringen af denne er kun 
delvist på plads og derfor søges en ekstrabevilling på 2.400.000 kr.  
 
Jf. Lov om byfornyelse og udvikling af byer giver områdefornyelsen en fordelagtig låne-
mulighed. 95 % af en samlet ekstrabevilling på 2.400.000 kr. kan oprettes som et byfor-
nyelseslån. Låneadgangen aktiveres af de resterende 5 % (120.000 kr.), som kan findes 
på kommunens byfornyelsesbudget.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udvidelse af områdefornyelsen Mandø 120,0 144,0 144,0 144,0 
      Anlæg 2.400,0 0,0 0,0 0,0 

Lån -2.280,0 0,0 0,0 0,0 
Ydelse  0,0 96,0 96,0 96,0 
Afdrag 0,0 48,0 48,0 48,0 

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

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

 
1. Forhøjelse af rammen til vedligehold af kommunale ejendom-
me – tilbageførsel af reduktioner og løbende tilførsel af budget 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Reduktionen af vedligeholdelsesrammen ved budget 2020 medfører, at efterslæbet på 
vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme hvert år forøges. Det medfører flere ud-
gifter til afhjælpende vedligehold og at værdien af bygningerne forringes.   
                                                
I starten af 2021 blev der igangsat en analyse der skulle belyse efterslæbet på både den 
indvendige og udvendige vedligeholdelse.  
Analysens data er fremkommet med baggrund i bygningssyn på hele den opfattede byg-
ningsmasse.  
Ejendomme har i 2014/2015 i samarbejde med firmaet Caretaker ApS udviklet et pro-
gram, der giver mulighed for at indsamle data, så efterslæb på kommunens bygnings-
masse, kan dokumenteres.  
Dette udviklingsforslag vedrører den udvendige vedligeholdelse af de kommunale ejen-
domme. 
 
Konklusion af analysen: 
Beregningen viser, at der et behov for ca. 110 kr./m², hvis der ikke skal oparbejdes et 
efterslæb på vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Da det aktuelle nøgletal be-
regnet ud fra budgettet, er 74 kr./m², er der pt. et gab på 36 kr./ m² svarende til ca. 
20,2 mio. kr. årligt. 
 
Tilbagerulning af besparelse på opretning, 5 mio. kr. årligt 
Ved en tilbagerulning af besparelsen fra 2020 på 5 mio./år, svarer det til at nøgletals-
budgettet reguleres fra 74 kr./ m² til 83 kr./ m². 
Da det aktuelle nøgletalsbehov er 110 kr./m², vil der fortsat være et gab på 27 kr./ m² 
svarende til ca. 15,2 mio. kr. årligt. 
Ved tilbagerulning af besparelsen er der altså, fortsat et behov for tilførsel af yderligere 
midler, hvis bygningsmassens værdi skal opretholdes 
 
Der er til beregningen taget udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning over 4 år, da 
man vurderer, det giver et retvisende billede af, hvad rammen skal forhøjes med 
fremadrettet, for at opretholde velfungerende bygninger.   
 
For at minimere efterslæbet anbefales det at den tidligere reduktion på 5,0 mio. kr. til-
bageføres i 2022 og i efterfølgende budgetår og der via en trappemodel påbegyndes til-
førsel af budget til området på 2 mio. kr./år for ikke at generere et stigende efterslæb.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forhøjelse af rammen til vedligehold 
af kommunale Ejendomme – Tilbage-

5.000,0 7.000,0 9.000,0 11.000,0 
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førsel af reduktioner og løbende tilfør-
sel af budget, anlæg 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2020-23 Budgettet blev reduceret med i alt 15,5 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. 
kr. i 2020, 3,5 mio. kr. i 2021, og 5,0 mio. kr./år i 2022-23 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Byparken – realisering af konkurrenceprojekt 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Efter afholdelse af arkitektkonkurrence i 2019 om den fremtidige bypark forventes en 
moderne bypark, som i sit udtryk understreger og fremhæver den særlige historie og 
stemning. Byparken skal bidrage til at skabe mere liv i Midtbyen, og at Byparken med 
Landgangen og Havnepromenaden binder by og havn sammen. 
 
Dele af byparken er nedslidt. Det meste af stibelysningen er slukket pga. overgang i an-
lægget. Legepladsen trænger til en renovering. Amfiscenen bør også omlægges og udvi-
des som beskrevet i konkurrenceprojektet, så der kan afholdes økonomisk bæredygtige 
arrangementer. 
 
Forventet samlet anlægssum 25 mio. kr. Der blev afsat 5,0 mio. kr. i budget 2021-24.  
Det foreslås, at der afsættes yderligere 5,0 mio. kr. i 2023. En fuld gennemførelse af 
projektet kan således kun forventes gennemført med fondsfinansiering. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Byparken - Realisering af konkurren-
ceprojekt, anlæg 

0,0 5.000,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2018 – 750.000 kr. til afholdelse af arkitektkonkurrence. 
Budget 2021-24 – i alt 5,0 mio. kr. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Udmøntning trafikplan Esbjerg Midtby – etablering af cykelsti 
Nørrebrogade 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Staten har udmøntet en pulje til medfinansiering af kommunale cykelprojekter, der for-
bedrer vilkårene for cyklisme, så det bliver mere attraktivt at cykle. Der kan søges om 
tilskud til cykelprojekter, der sikrer grøn mobilitet gennem ny infrastruktur til cyklister. 
Kriterier for tildeling af statsmidler er: Større trafiksikkerhed for cyklister, flest mulige får 
gavn af projektet, og projektet bidrager til bedre sammenhæng mellem cykelinfrastruktur 
og kollektiv trafik. Der forudsættes medfinansiering på 50 pct. af anlægsudgiften. Det 
kommunale bidrag skal prioriteres inden for kommunens anlægsramme. 
 
Formålet med projektet er at give cyklister bedre forhold på strækningen. Især nord for 
Haraldsgade er gaden smal med parkering tilladt i afmærkede båse, som ligger spredt 
langs strækningen. Parkeringsbåsene er utrygt for cyklister. 
  
På den sydlige strækning mellem Haraldsgade og Jernbanegade kan der umiddelbart 
etableres cykelstier i begge sider uden store ændringer. Mellem Haraldsgade og Strandby 
Kirkevej foreslås en større ombygning, hvor der etableres delte stier i begge vejsider. 
Parkeringen kan ikke opretholdes undtagen på kortere strækninger, hvor der er ekstra 
bredde til en P-lomme. Busstoppesteder etableres som fremrykkede, dvs. at bussen stop-
per i køresporet. 
 
Projektet forventes at opfylde kriterierne for tildeling af statsmidler, idet etablering af 
cykelstier på Nørrebrogade forventes at medføre større trafiksikkerhed for cyklisterne, 
mange cyklister – herunder skolebørn - får gavn af projektet, og det bidrager til bedre 
sammenhæng mellem cykelinfrastruktur og kollektiv trafik. Cykelstierne kobles på eksi-
sterende stinet, og ny cykelinfrastruktur etableres langs Nørrebrogade til Esbjerg Bane-
gård.  
  
Projektet anslås på nuværende grundlag at koste 15,4 mio. kr. (eksl. moms)  
 
Teknik & Byggeudvalget besluttede den 7. maj 2021, at der skal søges statstilskud til 
projektet og at den kommunale finansiering skal indgå i budgetforhandlingerne 2022-25. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udmøntning trafikplan Esbjerg Midtby 
– Cykelsti Nørrebrogade 

1.800,0 4.236,0 3.572,0 -1.392,0 

 
      Anlæg 1.800,0 6.800,0 6.800,0 0,0 

Statstilskud  -2.600,0 -3.400,0 -1.700,0 

Drift afledt 0,0 36,0 172,0 308,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Etablering af cykelsti mellem St. Darum og Bramming 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Staten har udmøntet en pulje til medfinansiering af kommunale cykelprojekter, der for-
bedrer vilkårene for cyklisme, så det bliver mere attraktivt at cykle. Der kan søges om 
tilskud til cykelprojekter, der sikrer grøn mobilitet gennem ny infrastruktur til cyklister. 
Kriterier for tildeling af statsmidler er: Større trafiksikkerhed for cyklister, flest mulige får 
gavn af projektet, og projektet bidrager til bedre sammenhæng mellem cykelinfrastruktur 
og kollektiv trafik. Der forudsættes medfinansiering på 50 pct. af anlægsudgiften. Det 
kommunale bidrag skal prioriteres inden for kommunens anlægsramme. 
 
Etablering af ca. 4,8 km dobbeltrettet cykelsti i samme vejside (østside) mellem St. 
Darum og Bramming, der kobles på eksisterende stinet på Mulvadvej ved Bramming og 
Videkærvej i St. Darum.  
 
Krydsning af Varde Hovedvej og Tjæreborgvej:  

- Cykelstibro hænges på eksisterende bro.  
- Repos med cykelsti.  

 
Prisoverslag: Udgift til cykelsti St. Darum - Bramming med trafiksikre løsninger ved bro 
og tunnel vurderes pt. til ca. 21,75 mio.kr. 
 
Teknik & Byggeudvalget besluttede den 7. maj 2021, at der skal søges statstilskud til 
projektet og at den kommunale finansiering skal indgå i budgetforhandlingerne 2022-25. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af cykelsti mellem St. 
Darum og Bramming 

0,0 2.600,0 6.252,0 4.402,0 
      Anlæg 0,0 2.600,0 10.000,0 9.150,0 

Statstilskud 0,0 0,0 -3.800,0 -5.000,0 

Drift 0,0 0,0 52,0 252,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Etablering af cykelsti Obbekærvej, Obbekær 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Staten har udmøntet en pulje til medfinansiering af kommunale cykelprojekter, der for-
bedrer vilkårene for cyklisme, så det bliver mere attraktivt at cykle. Der kan søges om 
tilskud til cykelprojekter, der sikrer grøn mobilitet gennem ny infrastruktur til cyklister. 
Kriterier for tildeling af statsmidler er: Større trafiksikkerhed for cyklister, flest mulige får 
gavn af projektet, og projektet bidrager til bedre sammenhæng mellem cykelinfrastruktur 
og kollektiv trafik. Der forudsættes medfinansiering på 50 pct. af anlægsudgiften. Det 
kommunale bidrag skal prioriteres inden for kommunens anlægsramme. 
 
I Stiplanen indgår et projekt for en dobbeltrettet cykelsti på Obbekærvej i Ribe fra Veste-
rengevej til kommunegrænsen til Vejen Kommune. Cykelstien vil være en fortsættelse af 
den dobbeltrettede sti langs Obbekærvej, som blev afsluttet ved Vesterengevej.  
 
Vejstrækningen har karakter af landevej, og det er derfor utrygt at cykle langs denne. 
Projektet forventes kun delvis at opfylde kriterierne for tildeling af statsmidler. Etablering 
af dobbeltrettet cykelsti på Obbekærvej forventes at medføre større trafiksikkerhed for 
cyklisterne, og det bidrager til bedre sammenhæng mellem cykelinfrastruktur, idet stien 
kobles på eksisterende sti ind til Ribe. Det er svært at argumentere for, at projektet 
skaber en stor sammenhæng mellem cykelinfrastruktur og kollektiv trafik. 
 
Projektet anslås på nuværende grundlag at koste 15 mio. kr. (ekskl. moms). 
 
Teknik & Byggeudvalget besluttede den 7. maj 2021, at der skal søges statstilskud til 
projektet og at den kommunale finansiering skal indgå i budgetforhandlingerne 2022-25. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering cykelsti Obbekærvej, Obbe-
kær 

0,0 1.800,0 5.336,0 600,0 
      Anlæg 0,0 1.800,0 8.200,0 5.000,0 

Statstilskud 0,0 0,0 -2.900,0 -4.600,0 
Drift afledt 0,0 0,0 36,0 200,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Tilbageførsel af reduktion kapitalbevarende midler (vejkapita-
len) 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Reduktion fra 2020 blev delvist tilbageført ved budget 2021-24. Tilbageførslen af den 
resterende reduktion vil forhindre, at vejkapitalen løbende udhules. I 2022 er der allerede 
udfordringer på vejafvanding og samgravningsprojekter. 
 
Tilbageførelsen i budgetperioden svare til, at der opnås et gennemsnitlig budget svarende 
til 30,9 mio. kr./år. Fra 2026 og efterfølgende år fastholdes der en tilbageførsel på 15,0 
mio. kr. årligt. Således vil det årlige budget til kapitalbevarende arbejder udgøre 30,9 
mio. kr./år, svarende til det budget som Byrådet, i forbindelse med budgetvedtagelsen 
for 2017-20, besluttede skulle afsættes fra 2021 og fremad.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilbageførsel reduktion kapitalbeva-
rende midler (vejkapitalen), anlæg 

5.000,0 5.000,0 12.000,0 20.000,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2020-23 – Reduktion på i alt 49,5 mio. kr.  
Budget 2021-24 – delvis tilbageførsel reduktion i alt 20,0 mio. kr.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Etablering af LAR-løsning kvarteret nord for Grønningen i Esb-
jerg 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Området skal separatkloakeres, men situationen i kvarteret er lidt atypisk, idet grunde-
jernes overfladevand nedsives på egen grund. Kun vejvandet løber til spildevandslednin-
gen. Det betyder, at det er kommunen, der skal betale for separeringen og ikke DIN 
Forsyning, som ellers betaler alle andre steder, hvor også grundejernes overfladevand 
løber i kloaknettet. 
 
Din Forsyning skal renovere kloakledningen i 2022, og Esbjerg Kommune skal frakoble 
vejvandet samtidig. 
 
For ikke at belaste recipienten, som er Vognsbølparken, med store regnvandsmængder i 
fremtiden, har miljømyndigheden bedt Vej & Park om at tilbageholde så meget vejvand i 
området som muligt. 
 
Det er valgt at løse problematikken med en LAR-løsning, hvor der etableres regnbede i 
rabatterne, hvor det er muligt. Regnbedene vil ud over at løse vandproblematikken tilføre 
området æstetisk værdi og vil være med til at øge biodiversiteten. 
 
Der hvor det ikke er muligt at etablere regnbede - Holmestien og Spangsbjerg Møllevej, 
etableres nedsivningsbrønde og faskiner. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af LAR-løsning kvarteret 
nord for Grønningen i Esbjerg, anlæg 

2.500,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Signalanlæg i krydset Hjerting Landevej/Vestkystvej samt om-
bygning af krydset 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Med etablering af det nye boligområde i Hjerting vurderes det, at behovet for ombygning 
af krydset Hjerting Landevej/Vestkystvej bliver endnu større. Bedre svingforhold i dette 
kryds vurderes desuden at kunne overflytte trafik, der ellers ville vælge at køre gennem 
Guldager Kirkeby og videre mod Sdr. Tobølvej til Hjerting Strandvej. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Signalanlæg i krydset Hjerting Lande-
vej/Vestkystvej samt ombygning af 
krydset 

0,0 0,0 4.500,0 90,0 

      Anlæg 0,0 0,0 4.500,0 0,0 
Drift 0,0 0,0 0,0 90,0 

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

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

 
1. Forhøjelse af pulje til trafiksikkerhed 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Fortsættelse af arbejdet med uheldsbekæmpelse. Beløbet foreslås forhøjet med 1 mio. 
kr. fra 2024. 
 
De lette og billigere løsninger er efterhånden gennemført og de fremtidige trafiksikker-
hedsprojekter må forventes at være mere udgiftstunge. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forhøjelse af pulje til trafiksikkerhed, 
anlæg 

0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Etablering af asfaltbump i Havnegade samt regulering af kryd-
set Kirkegade 
 
2. Beskrivelse af forslag  
For at reducere hastigheden er der etableret midlertidige plastikbump i gaden mellem 
Kirkegade og Jyllandsgade. Bumpene går løse og bevirker i øvrigt, at der er meget støj 
når bilerne rammer dem. Bumpene foreslås erstattet af asfaltbump.  
 
Samtidig ønskes der en regulering af passagen fra Kirkegade til Landgangen så en jern-
pullert, der ofte påkøres, kan fjernes og erstattes af en gummipullert uden at det går ud 
over trafiksikkerheden.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af asfaltbump i Havnegade 
samt regulering af krydset Kirkegade, 
anlæg 

500,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

 
1. Rådmandsvejle Bro (Hjortvad å/Obbekærvej) 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Nødvendig renovering pga. af reduceret bæreevne på tungvognsvejnet. Broen er nedslidt 
og kan ikke tage særtransporter (særligt tunge transporter). Det betyder, at den 
særtransportrute, der kommer fra Rødding mod Ribe, ender blindt ved Obbekjær, med-
mindre broen renoveres. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Rådmandsvejle Bro (Hjortvad å/Obbe-
kærvej), anlæg 

300,0 3.400,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Forprojekt – Belysning af Ribe Domkirke 
 
2. Beskrivelse af forslag  
I takt med at flere og flere konventionelle lyskilder, som belyser Ribe Domkirke, skal 
udskiftes og udfases iht. den europæiske lovgivning, kan vi ikke opretholde driften af det 
nuværende belysningsanlæg. Levetiden forringes hurtigere end antaget, og det er ikke 
længere muligt at udskifte eksisterende belysning med tilsvarende lyskilder.  
 
Menighedsrådet har fået godkendt, at belysningsanlægget nu belyser Domkirken fra slut-
ningen af oktober til starten af april. Belysningsanlægget kan derfor ikke anses for et 
midlertidigt anlæg, når det står på Domkirkepladsen så længe. Menighedsrådet ønsker på 
den baggrund, at det vurderes, hvordan en ny belysning kan udformes.  
 
Udformning af en ny belysning kræver imidlertid ekspertise og skal tilpasses en placering 
i et af Danmarks mest følsomme kulturmiljøer med høj national værdi i Danmarks ældste 
by med den ældste Domkirke. Desuden er der hensyn, der skal tages i forhold til naboer, 
Nationalpark Vadehavet og Dark Sky Mandø.  
 
Teknik & Miljø foreslår, at der i et samarbejde med Menighedsrådet udarbejdes et forpro-
jekt, der skal kvalificere omkostningerne til en ny og tidssvarende belysning af Domkir-
ken. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forprojekt – belysning af Ribe Dom-
kirke, Anlæg 

100,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Darum Tjæreborg Dige - forstærkning 
 
2. Beskrivelse af forslag  
I samråd med Esbjerg Kommune og Kystdirektoratet har Darum-Tjæreborg Digelag i 
2019 fået foretaget en ny vurdering af digets styrke, hvor der er taget hensyn til revner-
nes betydning.  
 
Udregninger viser, at digets styrke er faldet fra oprindeligt, efter en forstærkning i 
1993/94, at kunne modstå en vandstand, der optræder hvert 165. år til nu at kunne 
modstå en vandstand, der optræder hvert 70. år. Styrken er altså mere end halveret. 
 
Det vurderes, at omkostningerne til selve renoveringsarbejderne er omkring ca. 43,0 mio. 
kr. Derudover kommer udgifter til projektering, forundersøgelser m.v. på ca. 10,3 mio. 
kr. Der kan alene søges om tilskud til renoveringsarbejder, medens projekteringsomkost-
ninger m.v. ikke er omfattet af Kystdirektoratets pulje til tilskud, dvs. at disse udgifter 
skal afholdes 100% af Esbjerg Kommune. Prisvurderingerne er behæftet med meget stor 
usikkerhed.  
 
Kystdirektoratet har afsat en pulje til støtte af etablering og forstærkning af vadehavsdi-
gerne. Puljen i 2021 var oprindeligt på 40,0 mio. kr. men er nu udvidet med yderligere 
50,0 mio. kr., således puljen i 2021 er 90,0 mio. kr. Der er ansøgningsfrist i november 
2021. Der støttes med op til 80% af anlægsudgifterne.  
 
Opnås der tilsagn om 80% støtte til renoveringsarbejdet udgør tilskuddet ca. 34,4 mio. 
kr. og den kommunale finansiering vil være derefter være 8,6 mio. kr. til renoveringen 
og 10,3 mio. kr. til projektering, i alt 18,9 mio. kr. 
 
Opnås der kun tilsagn om 50% støtte til renoveringsarbejdet udgør tilskuddet ca. 21,5 
mio. kr. og den kommunale finansiering vil være derefter være 21,5 mio. kr. til renove-
ringen og 10,3 mio. kr. til projektering, i alt 31,8 mio. kr. 
 
Renoveringsarbejdet på 43,0 mio. kr. søges afsat med 17,0 mio. kr./år i 2024 og 2025, 
og 9,0 mio. kr. i 2026. 
Projekteringsudgifterne på 10,3 mio. kr. søges afsat med 2,0 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. 
kr./år i 2023 og 2024, samt 1,3 mio. kr. i 2025, samt 1,0 mio. kr. i 2026. 
 
Tilskuddet på vedr. renoveringsudgiften, udbetales først efter projektets afslutning i 2026. 
                                                                                                                                                                                           
Byrådet har i forbindelse med budget 2021-24 afsat 1,0 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse 
af skitseforslag, der skal danne grundlag for et kvalificeret budget og ansøgning til Kyst-
direktoratet. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Darum Tjæreborg Dige – forstærk-
ning, anlæg 

2.000,0 3.000,0 20.000,0 18.300,0 
Renoveringsarbejder, Anlæg 0,0 0,0 17.000,0 17.000,0 

Projekteringsudgifter m.v., Anlæg 2.000,0 3.000,0 3.000,0 1.300,0 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2021-24 afsat 1,0 mio. kr. i 2021. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Kongeåen 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Kommune har indsendt en LIFE ansøgning til et naturprojekt om Kongeåen. 
Projektet er udarbejdet i et samarbejde med Sydvestjysk Landboforening, Den Danske 
Naturfond, 15. Juni Fonden og Miljøstyrelsen.  
 
Projektet omfatter en jordfordeling af ca. 650 ha jord, genslyngning af Kongeåen, 
naturgenopretning og etablering af rekreative tiltag. 
 
Det er et samlet projekt på godt 100 mio. kr. Den Danske Naturfond, 15. Juni Fonden 
og den A. P. Møllers Støttefond støtter med i alt 27 mio. kr., og Esbjerg Kommunes 
andel af finansiering, er 6 mio. kr.                                                          
 
Økonomiudvalget har givet en i sinde erklæring om, at hvis LIFE ansøgningen 
imødekommes, så agter Esbjerg Kommune at finde finansiering svarende til udgift på 6 
mio. kr.  i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Kongeåen, Anlæg 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Afvanding fra Esbjerg Lufthavn 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Lufthavn afvander store mængder tag- og overfladevand til Nebel Bæk og Luft-
havnsbækken. Lufthavnen bidrager allerede i dag til en periodevis hydraulisk overbelast-
ning. Dette kan have konsekvenser i vandløbet og de omkringliggende landbrugsinteres-
ser, hvor der opleves oversvømmelser af marker. 
 
Projektet skal afkoble og nedsive eller forsinke regnvand, således Nebel Bæk ikke over-
belastes.  
 
Endvidere skal overfladevandet i videst mulig grad erstatte drikkevand, der i dag anven-
des til vask af køretøjer, fyldning af brandslukningskøretøjer, vask af arbejdsdragter og 
toiletskyl. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Afvanding fra Esbjerg Lufthavn, An-
læg 

1.000,0 5.800,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Masterplan og IT for skoleområdet 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der afsættes en anlægsramme på i alt 40 mio. kr. i 2025 til udmøntning af masterplan 
og IT for skoleområdet. Forslaget er prioriteret på den 8-årige investeringsoversigt og 
dermed stigende til 45 mio. kr. årligt i 2026 og årene frem. 
På nuværende tidspunkt er der igangsat et arbejde med udarbejdelse af en ny 
masterplan for skoleområdet, derfor er et ikke muligt konkret at disponere eller 
prioritere deciderede anlægsprojekter på skoleområdet.  
 
Derudover skal der i 2025 afsættes midler til en udvidelse af 
Specialundervisningscenteret på Vittenbergskolen Vadehav således, at skolen kan 
rumme de elever, som i højere grad har brug for individuelle løsninger. Dette er dog 
ikke beregnet endnu. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Masterplan og IT for skoleområdet, 
anlæg 

0,0 0,0 0,0 40.000,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Daginstitutionen Rørkjærhusene – ombygning til bedre rammer 
for børnene 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Afd. Rørkjærhusene består af 3 adresser, hvoraf de to bygninger er kommunalt ejet, og 
en er lejet. Manøgade modtager i dag kun 0-2-årige børn. Ringen 28-32 og Ringen 34 
modtager både 0-2-årige børn og 3-5-årige børn. 
 
Ifølge den opdaterede Masterplan for Dagtilbudsområdet anbefales en ombygning og 
tilbygning med barnevognsrum i daginstitutionen Rørkjærhusene. 
 
Der er udarbejdet en helhedsplan for fremtidig disponering af Rørkjærhusene, der 
samtidig iagttager de renoveringsmæssige tiltag, der allerede er udført i 
daginstitutionen. 
 
Manøgade foreslås fastholdt som vuggestue for 0-2-årige med enkelte 
bygningsmæssige indgreb. 
 
Lille Bjørn, Ringen 28-32 foreslås etableret som vuggestue for 0-2-årige baseret på 
ombygning af huset samt tilbygning af barnevognsrum. 
 
Store Bjørn, Ringen 34 foreslås etableret som børnehave for 3-5-årige baseret på 
ombygning af huset. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Projektet tilgodeser bedre fysiske rammer/miljø samt gode indholdsrammer for 
børnenes hverdag. 
 
4. Økonomi 
Anlægssummen omfatter udgifter til ombygninger, samt udvidelse af antallet af m2 
(barnevognsrum). 
 
Der er afsat et engangsbeløb til genhusningsudgifter i ombygningsperioden samt indkøb 
af pusleborde m.m. 
 
Der er på budgettet fra og med 2025 jfr. den 8-årige investeringsoversigt afsat en 
anlægsramme til masterplanprojekter på dagtilbudsområdet. I 2025 udgør rammen 
10,0 mio. kr. Det foreslås at de 10,0 mio. kr. anvendes til projektet i Rørkjærhusene.  
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Daginstitutionen Rørkjærhusene – 
ombygning 

0,0 0,0 0,0 10.415,0 
      Anlæg – anlægsudgifter 0,0 0,0 0,0 10.115,0 

Drift – genhusningsudgifter og inventar 0,0 0,0 0,0 300,0 
Områdets totale budget – intet sammenligneligt 
budget 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Projektet vil blive overdraget til Teknik & Miljø til udførelse 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Etablering af natur- og skovbørnehavetilbud i dagtilbud 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der eksisterer i dag et skovbørnehavetilbud i et mindre antal af de kommunale 
afdelinger. Der rådes over 8 bygninger med plads til i alt ca. 300 børn i områderne 
Østskoven og Marbæk ved Esbjerg. Halvdelen af skovbørnehaverne anvendes på 
nuværende tidspunkt til at løse kapacitetsmæssige udfordringer i konkrete 
daginstitutioner i Esbjerg by i forbindelse med pladsmangel og genhusning ved 
ombygning. 
 
Der er udarbejdet 4 modeller til udvidelse af natur- og skovbørnehavetilbud i dagtilbud. 
 
Det er en forudsætning i alle modellerne, at skovbørnehaverne fortsat vil kunne 
anvendes som kapacitetsløsning. Ved akut opstået kapacitetsbehov i et område eller 
behov for genhusning ved f.eks. ombygning/skade, vil en skovbørnehavebygning kunne 
inddrages til disse formål.   
 
Model 1 – Skovbørnehavetilbud til alle børn 
Modellen omfatter etablering af 2 skovbørnehaver i Ribe og Bramming samt uddannelse 
af børnehavepersonale. Alle børn får i løbet af børnehavetiden tilbudt min. 3 mdrs. 
ophold i en skovbørnehave. Hvert daginstitutionsområde, herunder de selvejende, får 
råderet over en skovbørnehavebygning og planlægger barnets ophold over flere 
omgange, så børnene oplever forskellige årstider i opholdet. 
 
Etablering af 2 nye skovbørnehaver: 
Der er ikke skovbørnehaver omkring Ribe og Bramming. Der er derfor behov for at der 
etableres 2 skovbørnehaver med plads til 40 børnehavebørn i hver bygning. 1 placeres i 
Ribeområdet og 1 placeres i Brammingområdet. 
 
Etableringen af de 2 skovbørnehaver sikrer at der er lokale skovbørnehavetilbud i hele 
kommunen samt tilstrækkelig kapacitet. 
 
Etableringen skal ses i sammenhæng med ønsket om at give mulighed for at alle 
børnehavebørn kan tilbydes et skovbørnehavetilbud i en periode i deres tid i 
daginstitutionen. 
 
Uddannelse af børnehavepersonale: 
Der afsættes midler til kompetenceudvikling af børnehavepersonalet for at styrke det 
naturpædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Der udpeges naturambassadører i 
områderne som organiseres i et netværk. 
 
Transport: 
Der afsættes midler til bustransport med privat vognmand til skovbørnehaverne, da 
dette ikke er indeholdt i budgetterne i dag, ift. til det omfang der vil blive tilbudt i 
modellen. 
 
 
Model 2 – Øget brug af eksisterende naturområder og skovbørnehavetilbud 
De eksisterende skovbørnehaver, nærliggende naturområder og naturtilbud under 
Myrthue vil blive benyttet af alle daginstitutioner, ift. den kapacitet der er til rådighed. 
Daginstitutionerne vil kunne booke sig til brug af skovbørnehaverne og tilbuddene under 
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Myrthue. For daginstitutionerne i Bramming og særligt i Ribe, vil transportafstanden 
begrænse muligheden for brug af skovbørnehaverne. 
 
Uddannelse af børnehavepersonale: 
Der afsættes midler til kompetenceudvikling af børnehavepersonalet for at styrke det 
naturpædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Der udpeges naturambassadører i 
områderne som organiseres i et netværk. 
 
Transport: 
Der afsættes midler til bustransport med privat vognmand til natur- og 
skovbørnehavetilbuddene, da dette ikke er indeholdt i budgetterne i dag, ift. til det 
omfang der vil blive tilbudt i modellen. 
 
 
Model 3 – Naturpædagogkorps til eksisterende natur- og skovbørnehavetilbud 
Brugen af kommunens eksisterende natur- og skovbørnehavetilbud øges. Der etableres 
et naturpædagogkorps. 
 
Oprettelse af naturpædagogkorps: 
Den faglige forankring og profilering finder sted igennem et fast korps af 
naturpædagoger, der vil være tilknyttet de enkelte dagtilbudsområder for alle børn i 
alderen 0-5 år. Naturpædagogerne vil blive ansat fuldtid til at arbejde med og i naturen 
med områdets børnegrupper. Dette med fokus på Esbjergs mange naturområder og 
muligheder, samt understøttende i indsatser som f.eks. ”Din egn”.  
Naturpædagogerne vil endvidere få til opgave at understøtte det pædagogiske 
personales kompetencer inden for naturpædagogik, samt at forankre den 
naturpædagogiske profil i dagtilbud i Esbjerg Kommune.  
 
Naturpædagogerne vil samarbejde internt men også have mulighed for at indgå i 
samarbejde med Myrthue for at styrke videndeling og kompetenceudviklingen. Der 
foreslås ansat 9 naturpædagoger, der hver vil kunne dække et daginstitutionsområde, 
de selvejende daginstitutioner samt Dagplejen.  
 
Transport: 
Der afsættes midler til bustransport med privat vognmand til natur- og 
skovbørnehavetilbuddene, da dette ikke er indeholdt i budgetterne i dag, ift. til det 
omfang der vil blive tilbudt i modellen. 
 
 
Model 4 – Prøvehandling til øget brug af skovbørnehavetilbud 
Der gennemføres en 2-årig periode med prøvehandling til øget brug af 
skovbørnehavetilbud. Der afsættes midler til kompetenceudvikling af personalet samt 
transport. 
 
Ét område får råderet over en eksisterende skovbørnehave og der planlægges en 
turnus, hvor alle børnehavebørn i området kommer ud i skovbørnehavetilbud på skift.  
 
I område Ribe og Bramming er der ikke etableret skovbørnehave. Der vil derfor være en 
længere transport, hvis de områder skal indgå i prøvehandlingen. 
 
Uddannelse af børnehavepersonale: 
Der afsættes midler til kompetenceudvikling af børnehavepersonalet for at styrke det 
naturpædagogiske arbejde i området. Der vil blive arbejdet med naturen som 
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læringsmiljø, med fokus på begreberne miljø og bæredygtighed ift. klimaet og 
menneskets samspil med naturen. 
 
Transport: 
Der afsættes midler til bustransport med privat vognmand til, da dette ikke er indeholdt 
i budgetterne i dag, ift. til det omfang der vil blive tilbudt i modellen. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Forslagene vil styrke anvendelsen af natur- og skovbørnehavetilbud i dagtilbud. 
 
 
4. Økonomi 
 
Model 1: Skovbørnehavetilbud til alle børn 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Skovbørnehavetilbud til alle børn ved 
etablering af 2 skovbørnehaver i hhv. 
Ribe og Bramming samt uddannelse 
af børnehavepersonale 

4.740,0 12.605,0 2.575,0 2.575,0 

      Anlæg – grund, byggemodning og tilslutning 0,0 ? 0,0 0,0 
      Anlæg – nybyggeri 0,0 10.600,0 0,0 0,0 
      Drift – afledt bygningsdrift – brutto 0,0 0,0 614,0 614,0 
      Drift – kompetenceudvikling og transport – brutto 5.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 
      Drift – tilskud til privat pasning 406,0 172,0 172,0 172,0 
      Drift – forældrebetaling -1.300,0 -550,0 -614,0 -614,0 

Drift – friplads-/søskendetilskud 434,0 183,0 203,0 203,0 
Områdets totale budget (brutto løn til 
pædagogisk personale i kommunale og 
selvejende daginstitutioner) 

339.849,5 340.657,8 342.421,4 342.421,4 

 
Model 2: Øget brug af eksisterende naturområder og skovbørnehavetilbud 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Øget brug af eksisterende 
naturområder og skovbørnehave-
tilbud, uddannelse og transport 

4.740,0 2.005,0 2.005,0 2.005,0 

      Drift – kompetenceudvikling og transport – brutto 5.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 
      Drift – tilskud til privat pasning 406,0 172,0 172,0 172,0 
      Drift – forældrebetaling -1.300,0 -550,0 -550,0 -550,0 

Drift – friplads-/søskendetilskud 434,0 183,0 183,0 183,0 
Områdets totale budget (brutto løn til 
pædagogisk personale i kommunale og 
selvejende daginstitutioner) 

339.849,5 340.657,8 342.421,4 342.421,4 
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Model 3: Naturpædagogkorps til eksisterende natur- og skovbørnehavetilbud 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Oprettelse af naturpædagogkorps til 
eksisterende natur- og 
skovbørnehavetilbud samt øget 
transportudgifter 

2.355,0 5.650,0 5.650,0 5.650,0 

      Drift – løn, kompetenceudv. og transport – brutto 2.584,0 6.200,0 6.200,0 6.200,0 
      Drift – tilskud til privat pasning 202,0 483,0 483,0 483,0 
      Drift – forældrebetaling -646,0 -1.550,0 -1.550,0 -1.550,0 

Drift – friplads-/søskendetilskud 215,0 517,0 517,0 517,0 
Områdets totale budget (brutto løn til 
pædagogisk personale i kommunale og 
selvejende daginstitutioner) 

339.849,5 340.657,8 342.421,4 342.421,4 

 
Model 4: Prøvehandling til øget brug af eksisterende skovbørnehavetilbud 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
2 årig prøvehandling vedr. øget brug 
af eksisterende skovbørnehavetilbud 

570,0 570,0 0,0 0,0 
      Drift – kompetenceudvikling og transport – brutto 625,0 625,0 0,0 0,0 
      Drift – tilskud til privat pasning 49,0 49,0 0,0 0,0 
      Drift – forældrebetaling -156,0 -156,0 0,0 0,0 

Drift – friplads-/søskendetilskud 52,0 52,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget (brutto løn til 
pædagogisk personale i kommunale og 
selvejende daginstitutioner) 

339.849,5 340.657,8 342.421,4 342.421,4 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Alle modeller: Der vil blive arbejdet med kompetenceudvikling og videndeling blandt det 
pædagogiske personale. 
Model 3: Ansættelse af 9,0 årsværk som naturpædagoger.  
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Model 1: Anlægsprojektet med byggeri af 2 skovbørnehaver vil blive overdraget til 
Teknik & Miljø til udførelse.  
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Udvidelse af 0-2 års pladser i Bramming 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Prognosen for 0-2 års pladser i Bramming peger på, at der fra 2022 mangler 35 0-2 års 
pladser i hele Område Bramming. 
 
Der er derfor behov for at etablere 24 vuggestuepladser i Bramming.  
 
For de resterende pladser arbejder Dagplejen med at rekrutterer yderligere dagplejere. 
Dagplejen har forsøgt i forsommeren 2021, at rekruttere dagplejere til manglende 
kapacitet, men oplever udfordringer ved at rekrutterer i nødvendigt omfang. Der vil 
blive gjort et nyt forsøg efterår 2021. 
 
Bramming by har i dag 31 vuggestuepladser og 344 børnehavepladser. 
 
Børneuniverset Bramming består af 5 enheder, der er placeret i selve Bramming samt 
en enhed i Hunderup. Bygningerne i Bramming by er i dag fuldt udnyttet ift. 
børnerelaterede m2, hvorfor der her enten skal arbejdes med tilbygning, ombygning af 
eksisterende bygninger og/eller tilkøb af anden bygning ved opnormering af yderligere 
vuggestuepladser. Bygningen i Hunderup har uudnyttede børnem2 og er beliggende 
knap 5 km fra Bramming by.  
 
På sigt ønskes de 6 enheder i Børneuniverset Bramming samlet til 4 enheder af hensyn 
til mindre vedligehold og bedre mulighed for fælles organisering. Denne del af 
Masterplansprojektet for Dagtilbud indgår i forslaget til den 8-årige 
anlægsinvesteringsplan til gennemførelse i 2026/2027. hvor der planlægges at udbygge 
Regnbuen med nødvendige pladser, så der herefter kun er 4 enheder i Bramming. I 
anlægsprojektet indgår salg af bygningerne der i dag rummer Tumlebo og Skovvejen. 
 
I prognosen for området mangler der 35 0-2 års pladser fra 2022. Kapaciteten er 
presset for de 0-2 årige hvis forældre ikke skal anvises pladser udenfor garantidistriktet. 
Der er derfor akut oprettet 10 vuggestuepladser i Hunderup pr. 01.09.21.  
 
Esbjerg Kommune har et tidligere dagaktivitetscenter på i alt 547 m2 med et 
jordtilliggende på 3700m2, der er støder op til Regnbuen, og disse to ejendomme kunne 
slås sammen til en enhed, med to huse. Det tidligere dagaktivitetscenter trænger til en 
del istandsættelse og der ville skulle ses på ombygning mv., hvis den skal bruges til 
daginstitution. Der skal indgås dialog med Lokalegruppen i Esbjerg Kommune herom. 
 
Bygningen vurderes at kunne huse >120 børnehavebørn. Børnehavebørn, der eks. kan 
komme fra Tumlebo, Regnbuen og Skovvejen. Vuggestuebørn fra Tumlebo og 
vuggestuebørnene fra Hunderup kunne etableres i Regnbuen, der skal ombygges til 
alene at huse vuggestuebørn. 
 
Indtil dette projekt er gennemført er der behov for at oprette de 24 pladser (inkl. de 10 
som er oprettet akut) i Hunderup som en midlertidig overgangsløsning.  
 
Forslaget forudsætter at Masterplansprojektet for Bramming revurderes og fremrykkes. 
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Som alternativ kan opstilles følgende modeller, som også er med henblik på en 
permanent udvidelse af 0-2 års kapaciteten i Bramming: 
 
Alternativ model 1 – Ombygning af Grønningen 4 til vuggestue 
Alle nuværende børnehavebørn flyttes til andre enheder i Børneuniverset Bramming.  
Der etableres 36-38 vuggestuepladser i Grønningen 4 og vuggestuebørnene fra 
Grønningen 3 flyttes til Grønningen 4. Samlet set betyder det en udvidelse med i alt 20-
22 vuggestuepladser i Bramming inklusiv de 10 akutpladser der er startet op i Hunderup 
pr. 01.09.21. Institutionen har en central beliggenhed i Bramming hvor der primært 
efterspørges pladser. 
 
Alternativ model 2 – ombygning af Troldehulen i Hunderup til 24 vuggestuepladser 
Troldehulen i Hunderup er i dag indrettet til børnehave. Der er ledige m2 som giver 
mulighed for at etablere 24 vuggestuepladser permanent i bygningen. Der er desuden 
behov for en udvidelse af legepladsarealet. Institutionen har en mindre central placering 
i Bramming. Dette er inklusiv de 10 akutpladser startet op pr. 01.09.21. 
 
Alternativ model 3 – udbygning af Regnbuen med 24 vuggestuepladser 
Der laves en tilbygning til Regnbuen, Bakkevej 11 med to vuggestuegrupper. De 10 
akutpladser fra Troldehulen i Hunderup flyttes til Regnbuen. Institutionen har en central 
beliggenhed i Bramming. Der vil med projektet også blive skabt pladskapacitet til at 
rumme kommende børnehavebørn i stigende prognose. 
 
Uanset valg af model gælder, at der skal ske en revurdering af masterplanprojektet for 
Bramming som indgår i den 8-årige investeringsoversigt til gennemførelse i 2026/27. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Forældre får mulighed for tilbud om plads indenfor garantidistriktet. 
Flere vuggestuepladser er attraktive for forældre, hvilket potentielt kan øge 
bosætningen i kommunen.  
 
4. Økonomi 
Forslaget indebærer ombygning af Troldhulen i Hunderup til 24 vuggestuepladser som 
en midlertidig overgangsløsning. De samlede etableringsomkostninger hertil er anslået 
til 2,15 mio. kr. og indeholder udgifter til ombygning/etablering af liggehal/ 
barnevognsrum, legeplads og inventar. 
 
Som en permanent løsning ombygges Regnbuen (anslået udgift 1,8 mio. kr.) og 
dagaktivitetscentret ombygges til daginstitution. Ombygningsudgiften er ikke vurderet. 
Der skal derudover etableres legeplads ved dagaktivitetscentret (anslået udgift 1,3 mio. 
kr.) 
 
Den samlede nettoanlægssum på 14,1 mio. kr. kommer fra det oprindelige projekt som 
er indgår i den 8-årige investeringsoversigt i 2026/2027. Det er usikkert om de 12,450 
der er tilbage af summen til ombygning af dagaktivitetscenteret er nok. 
  
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udvidelse med 24 0-2 års pladser i 
Bramming etableret som en 
midlertidig overgangsløsning i 

2.150,0 15.550,0 -3.600,0 0,0 
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Hunderup og en permanent løsning 
ved ombygning af Regnbuen og 
ombygning af dagaktivitetscenter til 
daginstitution 
      Anlæg – Troldehulen i Hunderup 2.150,0 0,0 0,0 ? 
      Anlæg – ombygning dagaktivitetscenter 0,0 12.450,0 0,0 0,0 
      Anlæg – legeplads dagaktivitetscenter 0,0 1.300,0 0,0 0,0 
      Anlæg – Regnbuen 0,0 1.800,0 0,0 0,0 

Anlæg – indtægt salg af 2 bygninger 0,0 0,0 -3.600,0 0,0 
Områdets totale budget – intet sammenligneligt 
budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Alternativ model 1: 
Der afsættes anlægsmidler til ombygning, etablering af liggehal og barnevognsrum, 
ændring af legeplads samt køb af inventar. 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udvidelse med 20-22 vuggestue-
pladser i Bramming ved ombygning af 
Grønningen 4 til vuggestue og flytning 
af børnehavebørn til andre enheder 

1.750,0 0,0 0,0 0,0 

      Anlæg 
 

1.750,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget – intet sammenligneligt 
budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Alternativ model 2: 
Der afsættes anlægsmidler til ombygning, etablering af liggehal og barnevognsrum, 
ændring af legeplads, opsætning hegn samt køb af inventar. 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udvidelse med 24 vuggestuepladser i 
Bramming ved ombygning af 
Troldehulen i Hunderup 

2.150,0 0,0 0,0 0,0 

      Anlæg 
 

2.150,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget – intet sammenligneligt 
budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Alternativ model 3: 
Der afsættes anlægsmidler til tilbygning, etablering af liggehal og barnevognsrum, 
ændring af legeplads samt køb af inventar. 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udvidelse med 24 vuggestuepladser i 
Bramming ved tilbygning til Regnbuen 

4.100,0 50,0 50,0 50,0 
      Anlæg 4.100,0 0,0 0,0 0,0 
      Drift – afledt drift af tilbygning 
 

0,0 50,0 50,0 50,0 
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Områdets totale budget – intet sammenligneligt 
budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Projektet vil blive overdraget til Teknik & Miljø til udførelse 
Modellerne kan hver især, have planmæssige konsekvenser ift. støj og/eller brug af 
bygning der i dag ikke er indrettet til daginstitution. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Specialcentret Rabu - ombygning af Bøge Alle 7   
Bøge Allé 7 er et botilbud til 6 børn og unge mellem 0 og 25 år med betydelige og varigt 
nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner – herunder gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Forslag om optimering af de fysiske rammer på Specialcentret, Bøge Allé 7, der er den 
sidste afdeling på RABU, der stadig har utidssvarende fysiske rammer i forhold til 
nutidens krav og behov i forhold til målgruppen.  
 
Ny viden understøtter, at især de gennemgribende udviklingsforstyrrelser i særlig grad 
stiller krav til de fysiske rammer. De rette fysiske rammer er således sammen med den 
rette pædagogiske indsats med til at sikre trivsel og f.eks. reducere konflikter og 
udadreagerende adfærd.  
 
Nuværende fysiske rammer 
De nuværende bygningsmæssige rammer understøtter ikke børnenes behov for 
forudsigelighed og struktur i hverdagen. Der er ikke mulighed for inddeling i 
smågrupper og lave individuel afskærmning for børnene, som ikke tåler ikke de mange 
forstyrrelser og støj. De har svært ved at rumme hinanden, gæster i huset og at mange 
mennesker er samlet. De nuværende opholdsrum/stue er i dag gennemgangsrum for 
adgang til værelser og badeværelser, hvilket er særdeles uhensigtsmæssig.  
 
Det nuværende køkken er ligeledes gennemgangsrum for adgang til opholdsrum, 
værelser og badeværelser. Det er ikke optimalt indrettet i forhold til arbejdsgange og 
sikkerhed. Der er f.eks. gangareal forbi en indbygget ovn.   
 
Hvis børnene/de unge har besøg af forældre eller andre, er der pt. ikke mulighed for, at 
de kan tilbydes et fællesareal/stue at være i. De er således henvist til at være sammen 
på værelserne, hvor pladsen er trang og aktivitetsmulighederne begrænsede. 
 
 
Forslag til optimering af de fysiske rammer 
Forvaltningen i Borger & Arbejdsmarked har sammen med repræsentanter fra tilbuddet 
og Ejendomme arbejdet med scenarier for ombygning, midlertidig genhusning og 
økonomisk omfang. Det er beregnet, at en ombygning som beskrevet ovenfor, vil koste 
i alt 4,1 mio. kr. 
 
Der er behov for 2 fælles opholdsrum/stuer, hvoraf minimum det ene ikke skal være en 
del af gangarealet. Det vil understøtte det pædagogiske arbejde med børnene/de unge, 
at de kan opdeles i mindre grupper og afskærmes. 
 
Der er brug for et fælles køkken og to separate spisesteder – igen for at kunne opdele 
sig og skærme af for indtryk.  
 
Der ønskes separat indgang til Bøge Allé 7 og Bøge Allé 9. Dette af hensyn til 
nedbringelse af konflikter beboerne imellem, når de kommer og går.  
 
Der er generelt behov for garderobefaciliteter og depotplads. 
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Ændringerne vil samtidig give mulighed for et hyggeligt hjemmemiljø, der er 
indbydende og understøtter besøg fra forældre, søskende og andre i netværket. 
 
Under ombygningen vil der være behov for midlertidig genhusning i 3-6 måneder. 
Hertil vil der være behov for øget personale i forbindelse med genhusning, da 
aktiviteterne midlertidigt deles på to matrikler, hvorfor der f.eks. er behov for 
opnormering i antal rådighedsvagter.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Det vil give bedre mulighed for at vedligeholde og udvikle barnets/den unges 
færdigheder og understøtte barnets/den unges trivsel og livskvalitet. Forslaget 
indebærer, at der i højere grad kan arbejdes med individuelle målsætninger i forhold til 
det enkelte barn/den unge. 
 
Forældrene vil opleve, at deres børn får bedre vilkår i et mere tidssvarende tilbud. 
Forældrene vil selv opleve, at de får bedre vilkår for at være sammen med deres børn – 
og have bedre mulighed for at deltage i hverdagen og botilbuddets aktiviteter – lige 
som det vil åbne tilbuddet mere op for andre i netværket og frivillige. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ombygning af Specialcentret Rabu, 
Bøge Alle 7 

0,0 0,0 4.100,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 3.600,0 0,0 

Drift - genhusning 0,0 0,0 500,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
I forbindelse med genhusning vil der være behov for ekstra bemanding – herunder en 
vågen nattevagt. Dette er indregnet i den samlede anlægssum. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Bygningen Bøge Allé 3 er i 2012/2013 blevet ombygget 
Bygningen Bøge Allé 1 er i 2014/2015 blevet ombygget 
Bygningen Bøge Allé 9 er i 2015/2016 blevet ombygget  
Bygningen Bøge Allé 5 ombygges i 2019 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Familiecentret – Udvidelse af de fysiske rammer på Basen 
Udvidelse af Basens kapacitet, for at kunne håndtere den stigende efterspørgsel og 
nødvendige mulighed for at kunne skærme sårbare børn og unge. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Basen er et behandlings- og undervisningstilbud med mulighed for at inddrage af 
forældre, søskende eller andre omsorgspersoner. 
 
Målgruppen er børn og unge mellem 12 og 18 år med psykiatrisk diagnose eller 
psykiske problemstillinger samt børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Der 
er mulighed for efterværn til det 23. år.  
 
Mere specifikt, tilbyder Basen hjælp og støtte til børn og unge, der er diagnosticeret 
inden for autismespektrumsforstyrrelser eller er psykisk sårbare eller måske har fået en 
diagnose som f.eks. angst, OCD, eller lignende. Der er desuden støtte og vejledning til 
forældre i forhold til hvordan de bedst strukturer en hverdag, som imødekommer deres 
børns behov. 
 
Basen udarbejder individuelle indsatsplaner, der tager udgangspunkt i den enkeltes 
nuværende ståsted, behov og udfordringer. Basen tilbyder socialpædagogisk/ 
terapeutisk behandling, familiearbejde samt pædagogisk og praktisk støtte både på 
Basen og i eget hjem. 
 
Basens brugergruppe vurderes generelt meget sårbare på ydre stimuli og i kontakten 
med andre mennesker. Mulighed for afskærmning og gradvis eksponering er derfor 
afgørende for at kunne lykkedes med behandlingen. 
 
I dag er Basens aktiviteter grundet pladsmangel delt på to matrikler, henholdsvis 
Askekrattet 1 og så er der indrettet midlertidigt ekstra kapacitet ved Darumvej 112, der 
er placeret ca. 4 km fra Askekrattet 1. Begge ejendomme er ejet af Esbjerg Kommune. 
 
Basen har siden 2018 oplevet en stigning i sagsantallet fra 58 til 100 indskrevne børn 
og unge. 
 
For bedre at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel og samtidig at kunne 
tilbyde fysiske rammer der kan rumme de nødvendige afskærmningsmuligheder, er der 
behov for at tilpasse Basens nuværende rammer. 
 
Forvaltningen har arbejdet med forskellige scenarier for indretning af de nødvendige 
rammer. Det vurderes, at den mest bedst mulige løsning på kapacitetsudfordringen er 
en udbygning af Askekrattet 1, i form af en tilføjelse af en 1. sal ovenpå den 
eksisterende stueplan, der udgør ca. 400 kvm. Denne ekstra plads vil medføre, at der 
opnås den ønskede ekstra kapacitet og afskærmningsmuligheder, samtidig med, at 
aktiviteten i Darumvej 112 kan nedlægges og flyttes sammen med basens øvrige 
aktiviteter i Askekrattet 1. Darumvej 112 vil efter udvidelse af Askekrattet kunne 
anvendes til andet formål. 
 
Dette vil udover at skabe den nødvendige kapacitet og rammer, også kunne 
effektivisere den daglige drift og ledelsesopgaver med f.eks. vagtplaner og koordinering. 
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Forvaltningen har sammen med repræsentanter fra tilbuddet og Ejendomme beregnet, 
at en ombygning som beskrevet ovenfor, vil koste 8,75 mio. kr. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Det vurderes ikke at ombygningen som beskrevet i indeværende forslag øger 
serviceniveauet, men at ombygningen i stedet sikrer at serviceniveauet kan fastholdes 
trods den øgede efterspørgsel, samtidig med at der er en forventning om, at 
effektiviteten af den pædagogiske indsats kan øges i kraft af de mere passende rammer 
omkring afskærmningsmuligheder og den daglige drift og ledelse. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udbygning af Basen, Askekrattet 1 0,0 1.500,0 7.250,0 0,0 
      Anlæg 0,0 1.500,0 7.250,0 0,0 

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 (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Anlægstilskud til Aktivitets- og Kulturhus i Lustrup-Damhus 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Lustrup-Damhus Beboerforening har siden 2018 været i dialog med Esbjerg Kommune 
omkring et anlægstilskud til etablering af et nyt Aktivitets- og Kulturhus.  
 
Projektet blev første gang placeret i anlægspuljen ved budgetvedtagelsen for Budget 
2020 og senest i anlægspuljen for Budget 2021. 
 
Forvaltningen har den 13. april 2021 modtaget en opdateret ansøgning til Budget 2022-
2025. 
 
Det nye Aktivitets- og Kulturhus skal bruges til idrætsaktiviteter, men også til sociale, 
kulturelle og kreative aktiviteter. Ydermere er der planer om at etablere en 
ungdomsklub, der skal være aktivitetssted og samlingssted for lokalområdets børn og 
unge. Antal af aktiviteter er på et sådant niveau, at det nuværende forsamlingshus ikke 
kan huse det.  
 
Af tidligere regnskaber for det nuværende Lustrup-Damhus forsamlingshus samt af 
fremsendte ansøgning til nyt Aktivitets- og Kulturhus fremgår det, at der er begrænsede 
tilskudsberettigede aktiviteter og en væsentlig lejeindtægt fra udlejning af festsal.  
 
Forvaltningen har på denne baggrund bedt styregruppen for projektet om at uddybe 
forventet aktivitetsniveau samt redegøre for, hvilke kulturelle aktiviteter der påtænkes 
at skulle foregå i Aktivitets- og Kulturhuset.  
 
Listen over forventede aktiviteter, såvel tilskudsberettigede, kulturelle samt private 
arrangementer er gennemgået og afklaret rent juridisk. Den aktivitet som Aktivitets- og 
Kulturhuset fortrinsvis skal benyttes til, er aktiviteter som Esbjerg Kommune lovligt kan 
støtte.  
 
Det er Lustrup-Damhus Beboerforening der står for driften og vedligehold af det 
nuværende forsamlingshus. Esbjerg Kommune er hverken bygnings- eller matrikelejer.  
 
Der er på ugebasis 3-4 idrætsaktiviteter i det nuværende forsamlingshus. Huset er ikke 
længere tidssvarende og fremstår udtjent og er dyr i drift. Igennem de sidste fem år har 
de årlige forbrugsudgifter været ca. 30.000 kr., årlige lejeindtægter for ca. 20.000 kr. 
årlige aktivitetstimer ca. 20-60, og der er blevet udbetalt ca. 3-5.000 kr. i lokaletilskud. 
 
Jf. den fremsendte liste over aktiviteter er der en forventning om ca. 120 
tilskudsberettigede aktivitetstimer pr. år, hvilket vil medføre en øget driftsudgift til 
lokaletilskud på ca. 40.000 kr. årligt.    
 
Jf. Folkeoplysningsloven kan kommunalbestyrelsen udlade at yde lokaletilskud til nye 
lejemål, dvs. lejemål hvor foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, hvis der 
kan anvises egnede kommunale faciliteter.  
Kommunalbestyrelsen kan også undlade at yde lokaletilskud til ændring af lejemål, hvis 
det medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.  
 
Den lokale styregruppe i Lustrup-Damhus har modtaget et tilbud for opførelse af nyt 
Aktivitets- og Kulturhus. Heri indgår nedrivning af det eksisterende forsamlingshus. 
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Projektet forventes finansieret således: 
Samlet anlægssum  4.500.000 kr.  
Tilskud fra Beboerforeningen (kassebeholdning) -200.000 kr.  
Lokale firmaer (Sponsorering af frivilligt arbejde og materialer) -250.000 kr. 
Husstandsindsamling (Tilkendegivelse fra beboere om frivilligt 
arbejde samt kontante bidrag) 

-300.000 kr.  

Fonde (Forventet bidrag) -1.500.000 kr.  
Tilskud fra Esbjerg Kommune (udbetalt værdi) 2.250.000 kr.  

 
Egenfinansiering 
Der er udarbejdet en plan for egenfinansiering, og ansøgninger til flere fonde om tilskud 
er sendt. Det er en tidstung proces, men beboerforeningen oplyser, at succesraten er 
stor. 
 
Der er lokal opbakning i form af støtte til projektet fra både private og firmaer, men 
egenfinansieringen er blevet udfordret af Covid-19, da det endnu ikke har været muligt 
at gennemføre de to planlagte runder af husstandsindsamlinger. 
 
Lustrup-Damhus Beboerforeningen forventer, at egenfinansieringen vil være på plads i 
løbet af 2022. 
 
Det anbefales på denne baggrund, at anlægstilskuddet til etablering af et nyt Aktivitets- 
og Kulturhus i Lustrup-Damhus skal afvente med yderligere kvalificering indtil 
egenfinansieringen er på plads. 
 
Til orientering kan oplyses at Kultur & Fritidsudvalget den 1. juni 2021 har fået en 
status på projektet. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilskud til Aktivitets- og Kulturhus i 
Lustrup-Damhus, anlæg. 

0,0 1.887,5 40,0 40,0 
- Anlæg 0,0 1.867,5 0,0 0,0 

- Drift 0,0 20,0 40,0 40,0 

Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Budgetværdien af 2.250.000 kr. er 1.867.500 kr. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen.
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 Ændringsforslag  
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1. Ansøgning om udvidelse af Vester Nebel Multihal 
 
2. Beskrivelse af forslag  
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-24 henviste forligspartierne udvalgte 
projekter til anlægspuljen, herunder ansøgning fra Vester Nebel Idrætsforening om 
udvidelse af Vester Nebel Multihal. 
 
Konkret ønskes der en udvidelse af omklædnings- og depotfaciliteterne samt etablering 
af et toilet som kan tilgås fra udearealet.  
 
Der pågår pt. en proces med Din Forsyning i forhold til afklaring af det fremtidige 
ejerforhold. En proces der blev afsat midler til i forbindelse med vedtagelsen af Budget 
2021-24. Ønsket om udvidelsen af Vester Nebel multihal hænger tæt sammen med 
afklaringen af ejerforholdet, og en eventuel udvidelse bør ikke finde sted førend denne 
afklaring er på plads. 
 
Forvaltningen er i samråd med repræsentanterne fra hhv. Vester Nebel Lokalråd og 
Vester Nebel Idrætsforening blevet enige om, at projektet i anlægspuljen skal afvente 
med yderligere kvalificering indtil ejerforholdet, er afklaret.  
 
Ønsket om og behovet for udvidelse er dog fortsat stort, hvorfor det anbefales at 
projektet fortsat placeres i anlægspuljen i budget 2022 fortsat angivet med et ? i beløb. 
 
Status på projektet har været fremlagt Kultur & Fritidsudvalget den 1. juni 2021. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ansøgning om udvidelse af Vester 
Nebel Multihal, anlæg 

? ? ? ? 
      Anlæg ? 0,0 0,0 0,0 

Drift ? ? ? ? 
Områdets totale budget (fritidsbygninger under 
Kultur & Fritidsudvalget) 5.616,3 5.558,0 5.564,7 5.564,7 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ind- og udvendig bygningsvedligeholdelse overføres til Teknik & Byggeudvalget. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der har været generelle rammebesparelser på området og ingen prisfremskrivning på 
art 2 og 4.  
Herudover er der igangværende proces med afhændelse af fritidsbygninger med henblik 
på at opnå salgsindtægter og spare driftsudgifter.
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 Ændringsforslag  
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1. Ansøgning om tilskud til etablering af Esbjerg Internationale 
Golfcenter (Anlægspuljen) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-24 henviste forligspartierne udvalgte 
projekter til anlægspuljen, herunder ansøgning fra Esbjerg Golfklub om tilskud til 
etablering af Esbjerg Internationale Golfcenter. 
 
Formålet med etablering af Esbjerg Internationale Golfcenter er at skabe et helt unikt 
fundament for golfsportens udvikling i hele Danmark samt lokalt at fremme 
golfturismen, eliteidrætten og sundhedsrettede initiativer.  
 
Esbjerg Internationale Golfcenter placeres i forbindelse med klubbens nuværende 
faciliteter og er et byggeri i 3 plan, der bl.a. indeholder følgende: 

 Kælderetage: 500 m2 opbevarings- og parkeringsfaciliteter for bl.a. golfbiler, 
som især bruges af de ældste spillere, da brugen af en golfbil muliggør 
deltagelse i spillet langt op i alderen. 

 Stueetage: 400 m2 plads til teknisk og fysisk træning. Porte mod eksisterende 
træningsbane, som gør det muligt at benytte faciliteterne året rundt. Herudover 
85 m2 overdækket areal. 

 1. sal: 165 m2 plads til multirum som kan anvendes til fysisk aktivitet, 
mødelokale, formidling og bespisning i forbindelse med længerevarende 
træningsophold for f.eks. landsholdet. Herudover 250 m2 tagterrasse. 

 
Projektet forventes finansieret således: 
Egen finansiering fra Esbjerg Golfklub 975.000 kr. 
Kontante og materiale sponsorater samt fonde 8.037.500 kr. 
Anlægstilskud fra Esbjerg Kommune (udbetalt værdi) 8.000.000 kr. 
I alt inkl. moms 17.012.500 kr. 

 
Foreningen har indtil nu indsamlet 110.000 kr. i kontant værdi og har fået tilsagn fra to 
håndværkere om bl.a. leverance af stålkonstruktioner og hjælp med dele af 
facadebeklædningen. Herudover er der tilsagn om 2.500.000 kr. fra diverse sponsorer 
og samarbejdspartnere, og der igangsat ansøgning til fonde. Foreningen forventer at 
have indsamlet den fulde egenfinansiering i november måned 2021. 
 
Status på projektet har været fremlagt Kultur & Fritidsudvalget den 1. juni 2021. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af Esbjerg internationale 
Golfcenter, anlæg (budgetværdi) 
ANLÆGSUDGIFTER 
Anlægstilskud 
DRIFTSUDGIFTER 

6.640,0 
 
 

6.640,0 
 

30,0 
 
 

0,0 
 

30,0 
 
 

0,0 
 

30,0 
 
 

0,0 
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Lokaletilskud, anslået 0,0 30,0 30,0 30,0 
Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Esbjerg Golfklub forventer at afvikle 1.460 folkeoplysende aktivitetstimer om året i det 
nye center, hvilket vil udløse ca. 30.000 kr. i lokaletilskud.  
 
Jf. Folkeoplysningsloven kan kommunalbestyrelsen undlade at yde lokaletilskud til nye 
lejemål, til hvilke foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, hvis der kan 
anvises egnede kommunale faciliteter. Kommunalbestyrelsen kan også undlade at yde 
lokaletilskud til ændring af lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter for 
kommunalbestyrelsen. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen. 
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1. Anlægstilskud til etablering af Ribe Aktivitets- og Historiepark  
 
2. Beskrivelse af forslag 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-24 henviste forligspartierne udvalgte 
projekter til anlægspuljen, herunder ansøgning fra Ribe Fritidscenter om tilskud til 
etablering af Ribe Aktivitets- og Historiepark. 
 
Konceptet med den nye Ribe Aktivitets- og Historiepark er Ribes historie og en park 
med plads til bevægelse og udvikling uanset alder eller kunnen. Parken skal være et 
sted, hvor folk vil komme udenbys fra for at have en dag med familien, fejre 
fødselsdage og tage endagsture med indhold, og skolebørn skal kunne komme som en 
del af deres undervisning og kombinere læring med leg.  
 
Ribe Fritidscenter overdragede i forbindelse med omlægning af Sportsvej en del af deres 
jord til Esbjerg Kommune. Overdragelsen er endnu ikke helt på plads men forventes at 
ske inden etablering af parken. Parken placeres således på Esbjerg Kommunes jord, 
som stilles vederlagsfrit til rådighed. Der indgås særskilt aftale med Ribe Fritidscenter 
herom. Ribe Fritidscenter vil være fremtidig ejer af parken, og der indgås en 
erhvervslejeaftale med Esbjerg Kommune, som giver alle borgere ret til at benytte 
parken vederlagsfrit. Esbjerg Kommune er herefter forpligtet til at stå for daglig drift af 
parken, og der indgås derfor også en driftsaftale med Ribe Fritidscenter, som skal 
foretage det daglige tilsyn og vedligehold m.m. Forsikringsforhold for parken skal 
afklares, herunder hvem der er ansvarlig.  
 
Borgmesteren har den 26/2-21 sendt en støtteerklæring til Ribe Fritidscenter til brug for 
bl.a. fondsansøgninger. Støtteerklæringen indeholder et signal om, at Byrådet vil se 
positivt på den kommunale del af projektet ved budgetforhandlingerne for Budget 22, 
hvis den øvrige finansiering er på plads. 
 
Projektet forventes finansieret således: 
1/3 Esbjerg Kommune (udbetalt værdi) 3,667 mio. kr.  
1/3 fonde  3,667 mio. kr. 
1/3 egenfinansiering 3,667 mio. kr. 
I alt ekskl. moms 11 mio. kr. 

 
Der er pr. 10 august indsamlet 5.598.000 kr. ud af i alt 7,3 mio. kr. i egenfinansiering. 
 
Etablering af Ribe Aktivitets- og Historiepark giver anledning til at afsætte ekstra penge, 
da der skal foretages trafiksikkerhedsforanstaltninger, som ikke er indeholdt i projektet. 
Teknik & Miljø har fået udarbejdet en trafikvurdering, som bl.a. indeholder skiltning, 
stiforbindelser og trafikale chikaner. Den anslåede pris er 1,158 mio. kr. De trafikale 
tiltag får ingen afsmittende driftsudgift.  
 
Teknik & Byggeudvalget besluttede i marts 2021 at ændre tømningsmetoden for 
sandfanget i Hjortvad Å ved Ribe Fritidscenter for at imødekomme ønsket om arealer til 
den kommende Ribe Aktivitets- og Historiepark. Tømning af sandfanget vil fremover ske 
ved oppumpning i stedet for opgravning med maskine. Denne ændrede metode er 
dyrere og medfører også et behov for etablering af et areal til håndtering/afvanding. 
 
Status på projektet har været fremlagt Kultur & Fritidsudvalget den 1. juni 2021. 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af Ribe Aktivitets- og 
Historiepark, anlæg 

5.550,0 575,0 575,0 575,0 
      ANLÆGSUDGIFTER 
      TBU: Trafiksikkerhedsforanstaltninger 
      TBU: Sandfang Hjortvad Å 
      KFU: Anlægstilskud (budgetværdi) 

 
1.158,0 

150,0 
3.667,0 

   

DRIFTSUDGIFTER 
TBU: Oprensning  
KFU: Erhvervsleje- og driftsaftale med Ribe 
Fritidscenter 
KFU: Forsikring 

 
75,0 

 
500,0  

? 

 
75,0 

 
500,0  

? 

 
75,0 

 
500,0  

?  

 
75,0 

 
500,0  

? 

Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Det er ikke muligt at afløfte tilskudsmoms på anlægstilskud til Ribe Fritidscenter, da Ribe Fritidscenter bliver 
frivillig momsregistreret på udlejning af ejendom. 
Esbjerg Kommune skal ikke foretage deponering jf. lånebekendtgørelsen ifm. indgåelse af lejeaftale. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Der afsættes henholdsvis 1,158 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger og 150.000 
kr. til sandfang i Teknik & Miljøs budget (anlæg) i forbindelse med bevilling af tilskud til 
etablering af parken. Der afsættes herudover også 75.000 kr. årligt i Teknik & Miljøs 
driftsbudget til oprensning af sandfanget.  
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Esbjerg Kommune har tidligere givet garantier til Ribe Fritidscenter, senest i 2017 ifm. 
udbygning af centret med kampsportsfaciliteter, hvor Esbjerg Kommune gav garanti på 
8,5 mio. kr. 
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 Ændringsforslag  
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1. Bedre synlighed/adgang mellem Bramming Kultur & 
Fritidscenter og de udendørs idrætsfaciliteter 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Med baggrund i den vedtagne ”Helhedsplan for Bramming” samt et ønske om en øget 
brug af og dermed mere liv i Bramming Kultur & Fritidscenter anbefales det, at der 
skabes bedre synlighed og adgang mellem Bramming Kultur & Fritidscenter og de 
udendørs idrætsfaciliteter der er på den anden side af Bakkevejen. 
 
I den vedtagne ”Helhedsplan for Bramming” tænkes hele centrets forplads i fremtiden 
ind som et aktivitetsområde med flere forskellige aktiviteter.  
Udgangspunktet for de fremtidige aktiviteter er, at de skal kunne bruges både med og 
uden booking, men dog som selvorganiseret idræt. Ligeledes skal aktiviteterne 
understøtte både det at være/blive aktiv samt ”en tur i området” blot for at kigge på.  
 
Der skal projektudvikles yderligere på aktiviteterne på forpladsen, hvilket gøres i 
sammenhæng med helhedsplanen for Bramming, dette medtages derfor ikke yderligere 
her. 
 
I stedet tænkes der med dette forslag i at øge synligheden/skabe en åbning imellem de 
2 faciliteter. Dette ønskes udført i 2022 med følgende trin: 
 

1. Fjernelse af den nederste del af kælkebakken så der skabes bedre synlighed 
mellem Bramming Boldklubs klubhus, tennisbanerne, de kommende padelbaner 
og Bramming Kultur & Fritidscenter 
 

2. Udtynding i randbeplantningen ud mod Bakkevej 
 

3. Etablering af en gangsti fra Bramming Boldklubs klubhus over til Bramming 
Kultur & Fritidscenter 

 
4. Etablering af sikkerhedsfremmende foranstaltninger, i form af f.eks. skiltning og 

farvet asfalt samt vejbump eller anden fartdæmpende foranstaltning  
 

5. Eventuel etablering af infoskærm på ydersiden af Bramming Kultur & 
Fritidscenter, der informerer om alle aktiviteter i hele det sammenbundne 
område. 

 
Til orientering kan det oplyses, at Bramming Boldklub i 2022 planlægger at etablere 2 
padelbaner på de gamle asfaltbaner til tennis, som ikke længere bruges.  
Esbjerg Kommune er allerede ansøgt om brugsret til arealet, hvor padelbanerne skal 
placeres. 
 
En synliggørelse af centret og de udendørs tilbud forventes ikke alene at ville optimere 
brugen af både de inden- og udendørs faciliteter, men også at sikre den fortsatte 
mulighed for udvikling af både foreningerne og den selvorganiserede idræt. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Bedre synlighed/adgang mellem 
Bramming Kultur & Fritidscenter og de 
udendørs idrætsfaciliteter 

410,0 20,0 20,0 20,0 

      ANLÆGSUDGIFER 
      TBU: Trafiksikkerhedsforanstaltninger 
      KFU: Det grønne område samt infostander  
      DRIFSUDGIFTER 
      TBU: Afledt drift  

 
220,0 
170,0 

 
5,0 

0,0 
 
 
 

5,0 

0,0 
 
 
 

5,0 

0,0 
 
 
 

5,0 
KFU: Afledt drift 15,0 15,0 15,0 15,0 

Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
TBU – sikkerhedsfremmende foranstaltninger 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Formidlingshus – Myrthuegård, port til Nationalpark Vadehavet 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Myrthuegård tilbyder natur- og kulturformidling ved gården og ude i landskabet for en 
bred målgruppe.  
Myrthuegård er udpeget som port til Nationalpark Vadehavet og søger derfor om beløb 
til etablering af ny bygning, der skal huse en udstilling, der dels kan rumme formidlings-
elementer fra projekt Velkommen til Nationalpark Vadehavet kombineret med Myrthue-
gårds lokale fortællinger og dels udvide mulighederne for formidlingen af områdets 
unikke natur og kultur.  
Hvor de øvrige porte har en tematisk tilgang, vælger Myrthuegård at skabe rammerne 
for en generel og samtidig lokal introduktion til Vadehavets landskab, dyreliv og menne-
sker. De primære målgrupper er elever i 4.-9. klasse og børnefamilier, og de sekundære 
er grupper af voksne og verdensarvsturister. 
 
Forslag 1: Etablering af ny udstillingsbygning på 300 m2. 
Ønsker til byggeriet er: 

 arkitektur i samspil med eksisterende bygninger og områdets natur 
 udsigt fra taget over strandenge, Vadehavet og estuariet ved Varde Å  
 synlighed fra vejen 
 tilgængelighed for alle 
 opvarmet inde areal, som kan tåle at stå åben for offentligheden hele året 
 overdækket udeareal, der kan inddrages til formidlingsaktiviteter 
 sammenhæng mellem udstilling og øvrige formidlingsaktiviteter 
 min. 250-300 m2 samlet bygningsareal fordelt i ét eller flere rum, der kan rum-

me formidling for grupper på op til 30 personer 
 klar til åbning inden udgangen af 2025 

 
Økonomisk overslag 14,14 mio. kr. inkl. arkitektkonkurrence og rådgiverhonorar, men 
ekskl. udstilling og inventar. 
 
Som led i projekt Velkommen til Nationalpark Vadehavet har Myrthuegård fået tilsagn 
om 1,35 mio. kr. til at skabe udstillingen i samarbejde med Nationalpark Vadehavet, 
Nordea-fonden, øvrige involverede aktører og JAC Studios. En mindre del af beløbet an-
vendes dog af Nationalpark Vadehavet til udvikling af det samlede koncept i projektet.    
 
Forslag 2: Et alternativt forslag er en ombygning af det eksisterende 360 m2 udstillings-
område på 1. sal kombineret med en tilbygning på 140 m2 – overslagspris 8,85 mio. kr. 
 
Forvaltningen er i positiv dialog med en række fonde om medvirken i finansieringen af 
formidlingshuset. Dette er pt. ikke indregnet i budgetforslaget 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
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4. Økonomi 
Forslag 1: 
Efter etablering indregnes også driftsbeløb. 90.000 kr. i 2026 stigende til 123.600 kr. 
fra og med 2030. 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Formidlingshus – Myrthuegård, Porten 
til Nationalpark Vadehavet (ny udstil-
lingsbygning)  

0,0 0,0 0,0 14.400,0 

      Anlæg 0,0 0,0 0,0 14.400,0 
      Fondsindtægt 0,0 0,0 0,0 ? 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget (drift, netto) 9.552,5 9.510,5 9.511,5 9.511,5 

 
Forslag 2 (alternativ): 
Efter om- og tilbygning indregnes også driftsbeløb (ikke beregnet p.t.) 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Formidlingshus – Myrthuegård, Porten 
til Nationalpark Vadehavet (om- og 
tilbygning)  

0,0 0,0 0,0 8.850,0 

      Anlæg 0,0 0,0 0,0 8.850,0 
      Fondsindtægt 0,0 0,0 0,0 ? 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget (drift, netto) 9.552,5 9.510,5 9.511,5 9.511,5 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Rådighedsbeløb vil blive overført til Ejendomme, Projektafdeling. Efterfølgende vedlige-
holdelse forestås af Ejendomme, Vedligehold, som også skal have overført vedligeholds-
budget. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Myrthues driftsbudget er omfattet af generelle rammebesparelser 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Nyt sorteringsanlæg til Hovedbiblioteket 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Bibliotekets sorteringsanlæg blev etableret i 2012. Siden etableringen er alle afleverede 
materialer på Hovedbiblioteket kørt igennem sorteringsanlægget, så de automatisk og 
effektivt sorteres. På den måde kommer materialerne hurtigt tilbage på hylderne. 
 
Anlægget vedligeholdes løbende og har senest fået foretaget en nødvendig udskiftning 
af pc’er samt en større renovering af det udvendige indkast i 2020. Denne del påvirker 
borgernes mulighed for at aflevere materialer udenfor åbningstiden. 
 
Teknologien i det nuværende anlæg er forældet, og mekanikken er slidt. Det er stadig 
muligt at skaffe reservedele, men det bliver sværere, da der i dag bruges en anden 
mekanik og teknologi.  
 
Vi vurderer, at det er rettidig omhu i stedet at forberede os på en udskiftning, så vi kan 
sikre en langtidsholdbar og opdateret løsning. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Sikre en stabil drift og hermed bl.a. sikre at borgerne fortsat har let adgang til at 
aflevere materialer også udenfor normal åbningstid.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udskiftning af sorteringsanlæg, anlæg 0,0 4.000,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget - - - - 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Bygningsmæssige rammer for Kulturskolen  
 
2. Beskrivelse af forslag 
Kulturskolen Esbjerg huser kunstarterne ballet, billedkunst, teater og musik. Alle 
linjerne giver den enkelte elev mulighed for at udvikle deres kunstneriske potentiale i et 
fællesskab og forbereder desuden kreative unge til videregående kunstneriske 
uddannelser på grundkurserne. 
 
Kulturskolens mange tilbud må gerne vokse og komme endnu flere børn og unge til 
gode. Det sker allerede igennem de mange decentrale tilbud, som lægges ude på 
kommunens skoler, så Kulturskolen er kulturskole for hele kommunen. Men visse tilbud 
stiller særlige krav til lokaler og faciliteter og skal derfor placeres på centrale lokaliteter. 
I den forbindelse er de nuværende rammer i Islandsgade en væsentlig stopklods. 
Forholdene er simpelthen utidssvarende, alt for ressourcekrævende og i pladsmæssig 
forstand for små. 
 
En særlig udfordring er Kulturskolens sale, som bruges af både ballet, teater og musik, 
samt øvefaciliteter til MusikGrundKursus og TeaterGrundKursus. Dertil kommer, at 
skolen faktisk er også udfordret af sin egen succes med talentsamarbejdet med Den 
Kongelige Ballet, som yder Kulturskolen i Esbjerg en særlig og kærlig opmærksomhed, 
fordi skolens elever gør det godt. Den Kongelige Ballet vil således gerne udvide 
samarbejdet, men det er der bare ikke plads til i de nuværende rammer. 
 
En af Kulturskolens styrker er det gode tværfaglige miljø, både for grundkurserne og de 
almene elever. Det vil skolen gerne fastholde og udbygge, men det kræver, at det også 
fremover er muligt at holde alle kunstarter samlet på adressen i Islandsgade 50. 
 
Det foreslås derfor, at skolen udvides med 762 m2 fordelt på fire etager i en helt ny 
bygning. En sådan udbygning til give flere træningssale til ballet, teater og større 
orkestre, flere øvelokaler og tidssvarende faciliteter til lærernes forberedelse og ophold. 
 
Som alternativt forslag til ovenstående, kan der findes en anden placering af balletten. 
Det vil aflaste skolen i forhold til kulturskolens få sale og mulighed for at udvide 
samarbejdet med den kongelige ballet. Balletten kan placeres fast på 
Præstegårdsskolen, Urban i henholdsvis festsalen og det nuværende musiklokale. Denne 
løsning vil kræve bygningsmæssige ændringer for i alt 750.000 kr. og nyt inventar for 
400.000 kr.  
Denne løsning løser alene de manglende pladsforhold for Balletten og ikke de øvrige 
udfordringer, som er nævnt ovenfor. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
 
4. Økonomi 
Afledt drift beregnet som ½ år i 2024, og vedligehold beregnet efter trappetrinsmodel 
(20, 40, 60, 80 og 100%) således, at afledt drift i 2028 = 100% og udgør 305.200 kr. 
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Beløb i 1.000 kr. 
2022 2023 2024 2025 

Indsatsområde / resultatkrav     
Alternativ 1:     

Bygningsmæssige rammer for 
Kulturskolen 

0,0 3.000,0 22.120,6 241,2 
      Anlæg 0,0 3.000,0 22.000,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 120,6 241,2 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Alternativ 2:     

Placering af balletten på 
Præstegårdskolen, Urban, drift  

0,0 1.150,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 750,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 400,0 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  
Ejendomme vedligehold får overført budget til udvendig og indvendig vedligeholdelse og 
Rengøring får overført budget til rengøring 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen i relation til dette forslag.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Skaterbane Bramming (anlægspulje) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
På foranledning af Kultur & Fritidsudvalget er behov og ønsker i forhold til etableringen 
af en skatepark i Bramming blevet afdækket. Afdækningen er sket efter samme model 
som med succes blev anvendt ved arbejdet med Ribe Skatepark. 
 
I maj 2021 er en workshop blevet afviklet, med deltagelse af 17 unge, alle med relation 
til skatemiljøet. Resultatet fra workshoppen samlet i en rapport med konkrete 
anbefalinger til hvad en skatepark i Bramming bør indeholde. Antallet af unge deltagere 
på selve workshoppen giver allerede inden rapporten foreligger, en indikation af 
behovet for en skatepark.  
 
Fra workshoppen kan fremhæves:  

1. Det har i mange år været et ønske om skatetilbud i byen. 
2. Der skates i øjeblikket på ikke-hensigtsmæssige steder. 
3. Unge i byen mangler et aktivt og positivt sted at samles om deres interesse. 
4. Erfaringerne fra Ribe viser, at miljøet blomstrer og udvikler en sund kultur. 
5. En synlig placering tæt på andre aktive tilbud er vigtig, for at sikre en god kultur 

på stedet og synergi. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Skatebane Bramming 0,0 0,0 2.100,0 100,0 
      Anlæg 0,0 0,0 2.000,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 100,0 100,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Vil blive etableret i samarbejde med Vej & Park 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Ribe VikingeCenter – ansøgning om fremrykning af 
anlægsbeløb 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Byrådet afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021-2024 et anlægstilskud på 
4.590.000 kr. i 2023 til Ribe VikingeCenters gennemførelse af projekt Ripa Ringborg. 
 
Ribe VikingeCenter søger om at en andel på 2.575.000 kr. fremrykkes til 2022. 
 
Projektet består af opførelsen af indgangsparti til en ringborg samt garnisionsbygninger, 
der skal fungere som forbedrede rammer, dels for frivillige kræfter og dels for de mange 
besøgende, bl.a. skoleklasser og børnefamilier. 
 
For at sikre en økonomisk og fysisk hensigtsmæssig projektgennemførelse og af hensyn 
til likviditeten anmodes om, at en andel på 2.575.000 kr. af tilskuddet fremrykkes fra 
2023 til 2022. 
 
Projektets samlede budget er på 12,079 mio. kr., egenfinansiering forventes at være ca. 
3 mio. kr. og fonde søges om restfinansiering på ca. 4,65 mio. kr.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Fremrykning af tilskud til Ripa 
Ringborg, anlæg 

2.575,0 -2.575,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget 0,0 4.590,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Driftstilskud til Ribe VikingeCenter er omfattet af generelle rammebesparelser.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Helhedsplan Strandby (indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Med vedtagelsen af Sektorplan 2020-30 for Sundhed & Omsorg vedtog Esbjerg Byråd at 
nedlægge plejeboligerne i Plejehjemmet Strandby. 
 
Plejehjemsbeboerne flyttes til Sirius Seniorbo, når dette åbner den 1. november 2021.  
 
På Sundhed & Omsorgsudvalgsmødet den 1. februar 2021 blev det besluttet at 
igangsætte arbejdet med en Helhedsplan for Strandby. 
 
Det forberedende arbejde har været igangsat hen over foråret. Helt konkret har 
forvaltningen fået vurderet bygningens stand i forhold til fremtidig anvendelse. COWI 
har vurderet bygningens beskaffenhed, og de er fremkommet med to overordnede 
konklusioner. 
 
For det første vurderes det nødvendigt, at den eksisterende bebyggelse nedrives, idet 
eksisterende konstruktioner ikke er fleksible i forhold til om disponering samt begrænser 
mulighed for overholdelse af nuværende BR18 krav (bygningsreglementskrav). 
 
For det andet vurderes det nødvendigt, at der udarbejdes ny lokalplan, idet den 
eksisterende lokalplan angiver muligt byggefelt til eksisterende bebyggelses grundplan 
samt fastholder max 2 etager.  
 
Anbefalingerne er klare. Det samme er nedrivningsudgifterne. Nedrivningen koster 7,25 
mio. kr. inkl. moms.  
 
Der lægges derfor op til, at Plejehjemmet Strandby sættes til salg, når en ny lokalplan 
er udarbejdet med de ønsker til den, som Sundhed & Omsorg tidligere har fremført til 
Sundhed & Omsorgsudvalget. Disse ønsker er etablering af en sygeplejeklinik, mulighed 
for træningsfaciliteter, seniorboliger med mulighed for at opfylde ældrebolig+ modellen 
med mulighed for kald fra bolig til sygeplejeklinik samt ønske om, at 
sundhedsprofessionelle aktører kan blive en del af området – gerne praktiserende 
læger. 
 
Sundhed & Omsorg søger derfor 1,5 mio. kr. til det videre arbejde fordelt med et 
driftsbeløb i 2022, der skal anvendes til miljøscreening, jordbundsundersøgelser, 
udarbejdelse af lokalplan samt udarbejdelse af projektmateriale i forbindelse med 
salgssagen. Derudover søges der om 0,5 mio. kr. i 2024 til anlæg af en sygeplejeklinik. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
- 1.000,0 0,0 500,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 500,0 0,0 
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Drift 1.000,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Seniorby i Sønderris (indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
På Sundhed & Omsorgs reserverede grund ved Tarphagevej/Sønderrisvej ønsker 
Sundhed & Omsorgsudvalget at etablere en seniorby med plejehjem, seniorboliger og 
andre sundhedsprofessionelle tilbud.  
 
I forbindelse med vedtagelsen af Sektorplan 2020-30 for Sundhed & Omsorg den 18. 
januar 2021 blev det besluttet, at et nyt plejehjem på ovennævnte grund skal stå 
færdigt med mindst 75 plejeboliger i slutningen af 2025. 
 
Der blev allerede ved vedtagelsen af Budget 2021-24 afsat 1,5 mio. kr. i 2023 til det 
forberedende arbejde med området.  
 
Plejehjemmets 75 boliger skal finansieres efter fordelingsnøglen 88% lånefinansiering, 
10% kommunal grundkapital og 2% beboerindskud.  
 
En forsigtig beregning ud fra budgettet til Sirius Seniorbo tillagt 20%, da budgettet blev 
fastlagt tilbage i 2016, lyder på, at opførelse af 75 plejeboliger vil koste i alt ca. 152 
mio. kr. fordelt således: 
 

 Lånefinansiering:   133,8 mio. kr. 
 Kommunal grundkapital:   15,2 mio. kr. 
 Beboerindskud     3,0 mio. kr. 

 
Esbjerg Kommunes udgift til 75 plejeboliger vil være den kommunale grundkapital 15,2 
mio. kr. 
 
Ligeledes skal Esbjerg Kommune fuldt finansiere servicearealerne i det nye plejehjem. 
Med erfaringstallene fra Sirius Seniorbo tilført 20% i prisstigninger vil et forsigtigt skøn 
lyde på ca. 56 mio. kr. 
 
Esbjerg Kommune modtager et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig, svarende til 3 
mio. kr.  
 
Esbjerg Kommunes samlede nettoudgift vil være ca. 68,2 mio. kr.  
 
Ovennævnte ønskede budgetmidler, 68,2 mio. kr., ønsker Sundhed & Omsorgsudvalget 
skal indgå i den 8-årige investeringsoversigt. 
 
Da efterspørgslen i Sønderris efter seniorboliger er stor, sætter Sundhed & Omsorg 
allerede nu gang i det forberedende arbejde med udarbejdelsen af en masterplan for 
området. Formålet er, at projektet ønskes udført etapevis, hvor første etape vil være 
etablering af seniorboliger og eventuelle sundhedsfaglige tilbud. Plejehjemsbyggeriet vil 
følge i en senere etape, så det dermed følger Sektorplanens tidsplan. Masterplanen vil 
dermed sikre, at et salg af byggeretter til opførelse af seniorboliger er integreret med et 
kommende plejehjem og øvrige sundhedsfaglige tilbud. 
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Der ønskes med forslaget afsat netto 37,1 mio. kr. i 2025, jf. nedenstående 
økonomitabel, mens det resterende beløb på netto 31,1 mio. kr. indgår i den 8-årige 
investeringsoversigt i år 2026. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af 75 plejeboliger 0,0 0,0 0,0 37.100 
      Anlæg 75 boliger - i alt 
      Anlæg 75 boliger – 88% lånefinansiering 
      Anlæg 75 boliger – 2% beboerindskud 
       
Anlæg servicearealer til 75 plejeboliger 
      Anlæg 75 boliger – servicearealtilskud 

   
 
 
 

 

76.000 
-66.900 

0 
 

28.000 
0 

 
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 (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
- 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Sygeplejeklinikker og lokale sundhedstilbud 
(indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Det Nære Sundhedsvæsen spiller en stor rolle i det samlede danske sundhedsvæsen og 
handler blandt andet om at skabe sammenhæng i patientforløbene mellem 
kommunerne, almen praksis og sygehusvæsenet. Udviklingen har vist, at kommunernes 
rolle heri stiger og forventes udbygget yderligere i den nærmeste fremtid, når en 
national sundhedsreform forventes vedtaget. 
 
Dette vil medføre, at kommunerne – herunder også Esbjerg Kommune – skal være klar 
til at gribe nye opgaver og løse dem, så patientforløbene sikres bedst muligt. 
 
Et af værktøjerne til at sætte borgeren i centrum er at sikre muligheden for, at borgeren 
kan modtage en god og velkvalificeret sundhedsfaglig hjælp og gerne så tæt på 
borgeren som muligt – altså det nære sundhedsvæsen.  
 
I dag bliver mange af disse opgaver løst i de kommunale sygeplejeklinikker. Esbjerg 
Kommune har i dag 14 sygeplejeklinikker. I sygeplejeklinikkerne udføres en stor del af 
de opgaver, som kommunen har overtaget fra regionerne, og i fremtiden vil 
sygeplejeklinikkerne fortsat være den naturlige arena, som kan løfte flere og flere af de 
opgaver, som forventes overført fra regionerne til kommunerne. 
 
Denne opgaveflytning medfører et øget behov for flere sygeplejeklinikker og gerne med 
placeringer endnu mere lokalt end i dag. Hertil kan fritidscentre tænkes ind, da en 
sygeplejeklinik lige så godt kan anlægges i et fritidscenter eller i forbindelse med senior-
/ældreboliger som på et plejehjem, hvilket er tilfældet i dag. Dette vil kunne gøre 
sundhedstilbuddene for kommunens borgere endnu mere lokale, da kommunens 
plejehjem kun findes i kommunens større byer/byområder, mens kommunens 
fritidscentre i dag er mere lokalt forankret. Sygeplejeklinikkerne kræver et rum på 15-
20 m2, som indrettes efter nødvendige sundhedsfaglige og hygiejnemæssige krav. 
 
Derudover er sygeplejeklinikker af afgørende betydning for ældrebolig+ tankegangen, 
som er fremtidens boligform for kommunens seniorer. Denne tankegang handler om, at 
ældreboliger/seniorboliger - med mulighed for at kalde hjælp fra boligen til en 
sygeplejeklinik i umiddelbar nærhed - ses som et vigtigt supplement til plejeboliger. 
Boligtypen er en udbygning af de nuværende ældreboliger, og dens formål er at 
forebygge et øget behov for plejeboliger for en stadig stigende seniorbefolkning i 
kommunen. 
 
I forbindelse med lokale sundhedstilbud vil det være nærliggende, at kommunens 
lodsordning tænkes ind. Lodsordningen handler om, at borgeren bliver fulgt ind i et 
fællesskab af sundhedsfaglig og/eller fritidsorienteret karakter. Det er en 
sundhedsprofessionel medarbejder tilknyttet kommunens Sundhedscentre, som følger 
borgeren ind i fællesskabet – for eksempel til et fællesskab omkring sundhedstilbud i 
det lokale fritidscenter eller i nærhed af ældreboliger/seniorboliger. 
 
Til sikring af lokale sundhedsprofessionelle tilbud ønsker der afsat budgetmidler til at 
etablere sygeplejeklinikker – en sygeplejeklinik koster 0,5 mio. kr. at anlægge – og 
midler til at kunne leje sig ind i fritidscentre eller i lokaler i forbindelse med 
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ældreboliger/seniorboliger. Der søges derfor om 2 mio. kr. i årene 2022 og 2023 til 
både anlæg og driftsudgifter. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Oprettelse af sygeplejeklinikker 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0 
      Anlæg 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0 

Drift 500,0 500,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Forslag til forskydninger af anlægsprojekter 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Med afsæt i sag vedr. udfordringer med budgetoverholdelse på anlægsprojekter grundet 
de store prisstigninger på byggematerialer foreslås det at følgende anlægsprojekter 
udskydes: 
 

Teknik & Byggeudvalget 
 Renovering af P-plads Præstegade i Ribe 
 Ny gadebelysning i Skolegade og Torvegade (Fase 1) 
 Udvikling af Byparken 
 Marbæk Trailcenter 

Borger & Arbejdsmarkedsudvalget: 
 Etablering af 18 specialbotilbudspladser, serviceareal og ældreboliger 

Børn & Familieudvalget: 
 Hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen 
 Forbedring af skolernes standard og indeklima 
 Etablering af spring- og gymnastikhal ved Bakkeskolen 
 Daginstitutionen Katamaranen – tilbygning og renovering 

Sundhed & Omsorgsudvalget: 
 Ombygning af Esehuset 
 Etablering af servicearealer på Hedelund 

 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
- -43.714,0 5.518,0 38.916,0 -720,0 
      Anlæg     

- Renovering af P-plads Præstegade i Ribe 
- Ny gadebelysning i Skolegade og 

Torvegade (Fase 1) 
- Udvikling af Byparken 
- Marbæk Trailcenter 
- Etablering af 18 specialbotilbudspladser, 

serviceareal, udgift 
- Etablering af 18 specialbotilbudspladser, 

serviceareal, tilskud 
- Etablering af 18 specialbotilbudspladser, 

ældreboliger 
- Hjemtagelse af opgaver fra 

Regionstandplejen 
- Forbedring af skolernes standard og 

indeklima 
- Etablering af spring- og gymnastikhal ved 

Bakkeskolen 
- Daginstitutionen Katamaranen – tilbygning 

og renovering 
- Ombygning af Esehuset 
- Etablering af servicearealer på Hedelund 

 

-1.500,0 
-2.700,0 

 
-4.000,0 
-1.300,0 
-8.020,0 

 
720,0 

 
-14.500,0 

 
-4.000,0 

 
-2.500,0 

 
-4.414,0 

 
-8.000,0 

 
-3.500,0 
-4.500,0 

 

1.500,0 
2.700,0 

 
4.000,0 
1.300,0 
1.500,0 

 
0,0 

 
-14.000,0 

 
4.000,0 

 
2.500,0 

 
-11.586,0 

 
-3.896,0 

 
3.500,0 

0,0 

 

0,0 
 
 

0,0 
 

6.520,0 
 

0,0 
 

14.000,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

16.000,0 
 

11.896,0 
 

0,0 
4.500,0 

0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 

 
-720,0 

 
14.500,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

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

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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Budget 2022-25 
 

 

 

 

 

 

 

Mulighedskatalog 

 

Drift 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Regulering af demografi 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Jf. ændret befolknings- og elevprognose justeres demografien på følgende områder: 
 
Skole, SFO og klub 
For politikområdet Skole øges budgettet væsentligt. Dette skyldes særligt en stigning i 
søgningen af Fri-, privat- og efterskoler og dernæst også en stigende udvikling i 
normalundervisningen for kommunens egne skoler jf. elevprognosen.  
 
Under Kultur & Fritidsudvalget nedjusteres forventningerne til skolefritid. Dette er en 
afledt effekt af Covid-19 situationen, som har givet færre indmeldte i fritid. 
 
Børn & Dagtilbud 
Demografien for de 0-2 årige udviser samlet set en stigning i antallet af 0-2 årige i 2022 
hvorefter stigningen udjævnes i de efterfølgende år. 
For de 3-5 årige er der en stigning i antallet i alle årene, særligt i 2024 og 2025 
Der reguleres ligeledes for efterspørgslen. For de 0-2 årige er der indregnet et fald i 
efterspørgslen og for de 3-5 årige er der en mindre stigning i efterspørgslen. 
Demografiberegningen for Sundhedsplejen viser, at der primært er færre antal 0-årige 
end i sidste års prognose. 
 
Sundhed & Omsorg 
I budgetmodellen er der otte forskellige enhedsbeløb, alt efter hvilken aldersgruppe 
borgerne er inddelt i. Det betyder, at hvis der kommer en ekstra 80 årig giver det en 
større budgetforøgelse frem for en ekstra 40 årig, alt andet lige. Til brug for beregning 
af enhedsbeløbet er der anvendt aktivitetstal/belægning for plejecentre, hjemmepleje, 
sygepleje, hjælpemidler, træning og rehabilitering.  
Det skal bemærkes, at områderne kommunal boligforsyning, sundhed, kommunal 
medfinansiering og køkkenområdet ikke reguleres af budgetmodellen. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Formålet med demografiregulering er at fastholde serviceniveau uafhængigt af 
efterspørgslen (antal brugere/borgere). 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Regulering af demografi, drift 3.942,5 7.177,0 11.066,3 19.571,0 

Skole 
Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen 
Kultur & Fritid 
Sundhed & Omsorg 

6.082,6 
2.619,7 

-5.084,2 
324,4 

 

5.829,9 
4.589,1 

-5.082,7 
1.840,7 
 

5.512,3 
7.305,5 

-5.082,7 
3.331,2 

 

9.901,6 
8.962,1 

-5.082,7 
5.790,0 

 

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

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Der vil ske personalemæssige tilpasninger afhængigt af det vedtagne budget. 
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6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
I budgetlægningen for 2021-24 blev der indarbejdet demografiændringer for samlet      
-36,0 mio. kr. i 2021 faldende til -31,1 mio. kr. i 2024. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Reduktion via lokal effektivisering 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Alle udvalg bør aflevere reduktionsforslag på 0,5% som bidrag til det økonomiske 
råderum. For hele kommunen svarer de 0,5% af budgetterne til ca. 25 mio. kr. 
Denne reduktion bør findes via lokal effektivisering i de enkelte udvalg, hvor det er det 
enkelte udvalgs opgave at finde reduktioner på eget område. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Udmøntningen af de lokale effektiviseringer forventes ikke at påvirke det fastlagte 
serviceniveau. Hvis udmøntningen giver anledning til ændringer af det fastlagte 
serviceniveau, vil Direktionen bringe en sag frem til politisk behandling i 
Økonomiudvalget. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion via lokal effektivisering -12.768,8 -25.462.7 -25.551,8 25.551,8 

Økonomiudvalget  
Plan & Miljøudvalget 
Teknik & Byggeudvalget 
Social & Arbejdsmarkedsudvalget 
Børn & Familieudvalget 
Kultur & Fritidsudvalget 
Sundhed & Omsorgsudvalget 
 

-1.639,4 
-21,0 

-612,1 
-1.588,6 
-4.891,3 

-820,9 
-3.195,5 

-3.201,2 
-36,1 

-1.249,7 
-3.116,3 
-9.771,5 
-1.615,9 
-6.472,0 

-3.152,5 
-35,7 

-1.255,1 
-3.113,5 
-9.790,9 
-1.614,5 
-6.589,6 

-3.152,5 
-35,7 

-1.255,1 
-3.113,5 
-9.790,9 
-1.614,5 
-6.589,6 

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

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
 
Effektiviseringerne vil primært omhandle andre budgetposter end løn, men det kan ikke 
udelukkes at forslaget vil indebære bortfald af stillinger 
 
I Kommunen er der pt. ansat 8.563 årsværk. I kommunen som helhed er den gns. 
årsløn for en fuldtidsmedarbejder og leder på ca. 440.000 kr. Hvis forslaget finansieres 
udelukkende ved hjælp af personalereduktion, vil det betyde en reduktion på 58 
årsværk for hele kommunen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Undtaget er Politisk organisation, Brand & Redning, Kommunal Boligforsyning, 
skadedyrsbekæmpelsen, IT-kontrakter, huslejekontrakter, tjenestemandspensioner, 
barselsfonden, arbejdsskader, intern afregning for administrationsbidrag, den nye 
ferieordning og administrationsbidrag til UDK. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Medarbejder til risikostyring (indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
I Esbjerg Kommune har Sydvestjysk Brandvæsen indtil nu varetaget opgaverne vedr. 
risikostyring ved siden af alle de naturlige opgaver et Brandvæsen har.  
 
Opgaverne i forbindelse med risikostyring indeholder bl.a. det at være systemejer af en 
hel række systemer og håndtere disse for hele Esbjerg Kommune samtidig med også at 
være udførende i ”marken”.  
 
Sydvestjysk Brandvæsen kan ikke længere varetage denne systemejeropgave, da de er 
blevet et §60 selskab bestående af flere kommuner.  
 
I den forbindelse har der været drøftelser med Sydvestjysk Brandvæsen om at opgaven 
tilbageføres til Esbjerg Kommune. Sydvestjysk Brandvæsen deltager stadig i den 
praktiske løsning men fritages for systemejerrollen.  
 
Sydvestjysk Brandvæsen vurderer at tidsforbruget svarer til ½ stilling. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
 
Ingen 
 
4. Økonomi 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     

- Risikostyring, ½ stilling 250,0 250,0 250,0 250,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 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) 
 
Politik & Personale tilføres ½ stilling i forbindelse med overtagelse af opgaven.  
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
 
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
 
Ingen
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Understøttelse af udviklingsdagsordenen - Administration 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Der er tale om 6 årsværk til at understøtte udviklingsdagsordenen i Esbjerg Kommune. 
Behovet er følgende: 
 
Administrativ medarbejder til Frodesgade Sekretariatet 
 
Specielt kan nævnes mange nye vandplansprojekter, herunder også 100 mio. kr. pro-
jektet LIFE projektet (Kongeåen). Generelt er andelen af projekter med ekstern finansi-
ering stigende og det medfører flere og mere komplekse opgaver i forbindelse med ud-
betaling af tilskud.  
 
Kompleksiteten skyldes, at der modtages tilskud fra mange forskellige stats- og EU-pul-
jer samt fonde som f.eks. Realdania, Lokale- og Anlægsfonden m.v.  
 
Udbetalingsbetingelserne er forskellige alt efter hvilket tilskud der er tale om. Det gæl-
der både formen på regnskabet, hvilke udgifter der kan medtages osv. Derudover skal 
de fleste udbetalingsanmodninger godkendes af statsautoriseret revisor, hvilket også 
medfører merarbejde. 
 
Jurist til Byudvikling & Økonomi 
 
Juristen skal understøtte sager indenfor Køb & salg af grunde, samt Støttet Byggeri. 
 
Det er et fælles mål for Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen at sik-
re et fortsat varieret boligmarked. Tildeling af grundkapital til almene boliger er et af de 
mest effektfulde kommunale boligpolitiske værktøjer. Byrådet har i de seneste 5 år til-
delt 184 mio. kr. til grundkapital til Almene boliger.  
 
Der er i samarbejde mellem Esbjerg kommune og boligorganisationerne i kommunen 
udarbejdet kriterier for tildelingen af grundkapitalen, herunder prioritering af projekter, 
der er et partnerskab mellem private investorer og en boligforening, samt projekter, 
hvor en boligforening har et byggefelt i et større projekt. Antallet af almene boligprojek-
ter og kompleksiteten i sagerne er stigende, hvilket også har medført et stigende behov 
for juridisk kapacitet. 
 
Esbjerg Kommune har ved seneste budgetperiode afsat flere midler til Aktiv Jordpolitik, 
dette betyder flere opkøb, større byggeprojekter og øget sagsbehandling, dette har og-
så medført et stigende behov for juridisk kapacitet. 
 
Der vil være en egenfinansiering på 200 t. kr. finansieres inden for Støttet Byggeri. 
 
Medarbejder til Task force 
Kommunens Taskforce og lodsordning understøtter investorernes projektudvikling og 
yder en ekstraordinær hurtig myndighed- og sagsbehandling i sager af særlig kompleks 
karakter. 
 
I de seneste år har Esbjerg Kommune oplevet stigende kompleksitet i forhold til Erhvervs-
sager. Der er tale om komplekse opgaver, der ligger ud over det normale såsom virksom-
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hedshenvendeler fra udlandet og kravet om at agere hurtigt, for at kunne tiltrække inve-
storer til Esbjerg Kommune. 
 
Byplan 
For at kunne realisere Esbjerg Kommunens ambitioner for byudvikling og grøn energi, er 
der behov for ansættelse af yderligere en medarbejder, der kan varetage den øgede ar-
bejdsmænge indenfor Byudviklingsprojekter, lokal- og kommuneplanlægning mv.  
 
Byggesagsbehandler 
For at kunne realisere Esbjerg Kommunes ambitioner for øget bosætning, byudvikling og 
grøn energi, er der behov for ansættelse af yderlig en medarbejder, der kan varetage den 
øgede arbejdsmængde inden for byggesagsbehandlingen, således det sikres, at Esbjerg 
Kommune også kan opfylde forventningerne til realiseringen af udviklingen.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Understøttelse af udviklingsdagsorde-
nen – Administration, drift 

3.600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0 
      Administrativ medarbejder til Frodesgade, Sekr. 550,0 550,0 550,0 550,0 

Jurist til Byudvikling & Økonomi 650,0 650,0 650,0 650,0 
Medarbejder til Task Force 650,0 650,0 650,0 650,0 
Byplan (2 medarbejdere) 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 
Byggesagsbehandler 650,0 650,0 650,0 650,0 
Egenfinansiering ift. Jurist i Byudvikling & Økonomi -200,0 -200,0 -200,0 -200,0 

Områdets totale budget 90.183,9 87.982,0 84.582,4 83.944,6 

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

 
1. Konvertering af rådgiverydelser til interne ressourcer 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Kommune vil både fagligt og økonomisk kunne drage stor fordel af at ansætte 
4 nye medarbejdere med ingeniør baggrund, til projektering og udarbejdelse af ud-
budsmaterialer af standard opgaver som eksempelvis cykelstier, fortove, byggemod-
ning og ukomplicerede vejopgaver. Opgaver der i dag ansvarsmæssigt ligger i Vej & 
Park, men købes eksternt hos private rådgivere. De ekstra interne ressourcer vil kunne 
finansieres af besparelser på eksterne rådgivningsydelser på anlægsbudgettet, samt 
indtægter fra interne projekteringstimer på konto 6.  Der er tale om opgaver med knap 
så stor teknisk kompleksitet og med en vedvarende rimelig konstant mængde.    
 
Der er ved hjemtagelse af nogle af de simple projekteringsopgaver en besparelse på 
transaktionsomkostningerne og på timeprisen. Den faglige gevinst ved at udføre disse 
opgaver internt vil være, at det lokale kendskab til kommunen i langt højere grad er 
til stede, end tilfældet er når der benyttes eksterne rådgivere. Timeprisen på ekstern 
rådgivning til denne type af opgaver ligger typisk mellem 900 kr. og 1.000 kr. 
 
4 interne ingeniører der hver leverer 1.000 effektive projekteringstimer på de nævnte 
områder, vil svare til mellem 3,6 og 4,0 mio. kr. i rådgiverydelser og derved skabe 
mindre udgifter til projektering mv. på kommende anlægssager. 4.000 interne timer 
vil genere en indtægt på konto 6 på ca. 1,9 mio. kr. og en tilsvarende udgift på an-
lægssager. Den interne lønudgift vil svare til ca. 2,6 mio.kr.  
 
Dermed vil den faktiske udgift på konto 6 være ca. 0,7 mio. kr. og besparelsen på 
anlægssager vil være forskellen mellem 4.000 eksterne timer og 4.000 interne timer, 
mellem ca. 1,7 og 2,1 mio. kr. 
 
De 4 ekstra medarbejdere forventes derudover med resterende timer at kunne bidrage 
til at lette arbejdspresset i Vej & Park, hvor besparelser og stigende opgavemængder, 
gør det vanskeligt at leve op til forventninger fra borgere og politikere.  
 
Teknik & Miljø har kontaktet Vejen Kommune for information om deres praksis. Vejen 
Kommune projekterer disse opgaver internt. Vejen Kommune har f.eks. i dag en rela-
tivt lavere pris pr. km. cykelsti end Esbjerg Kommune. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Konvertering af rådgiverydelser til in-
terne ressourcer, netto drift og anlæg 

-1.000,0 -1.000,0 -1.000,0 -1.000,0 
Lønudgift 4 interne ressourcer, drift 2.600,0 2.600,0 2.600,0 2.600,0 

Interne projekteringstimer, indtægt, drift -1.900,0 -1.900,0 -1.900,0 -1.900,0 

Besparelse anlægsprojekter, anlæg -1.700,0 -1.700,0 -1.700,0 -1.700,0 
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Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal års-
værk) 
4 årsværk. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Strategisk udviklingsplan vedr. udvidelse af indre by 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Udviklingsplanen handler om at inddrage den bynære del af Østerbyen forståelses-, op-
levelsesmæssigt og funktionelt til, den indre del af Esbjerg By, for herved at understøtte 
Esbjerg Kommunes ambition om en mere attraktiv og levende bymidte.  
 
Projektet skal udmøntes i et konkurrenceprogram, der kan danne grundlag for en efter-
følgende byudviklingskonkurrence. Det anbefales, at den tidligere foreslåede arkitektkon-
kurrence ikke arrangeres som en international konkurrence. 
 
Projektet omfatter i udgangspunktet bydelen Rørkjær frem til Ringen og dele af bydelen 
Gammelby. 
  
Projektet igangsættes i relation til Vision 2025 og Planstrategi 2022 – 2034. 
 
Der er afsat 1.000.000 kr. i 2021 til et program, der forventes afsluttet ultimo 21/primo 
22.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Inden bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Strategisk udviklingsplan vedr. udvi-
delse af indre by, drift 

2.500,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Strategisk Landsbyplanlægning 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Esbjerg Kommune har mange data om lokalsamfundene i kommunen. Disse data bliver 
brugt til udvikling, planlægning og strategisk arbejde i kommunens forskellige politikom-
råder. Dataindsamlingen er ikke altid koordineret på tværs og er sjældent tilgængelige 
for lokalsamfundene.  
 
Strategisk landsbyplanlægning er et lovkrav til kommunerne. I Esbjerg Kommune vil vi 
gerne benytte anledningen til at tænke strategisk på tværs af alle kommunens lokalsam-
fund i by og på land. For at kunne foretage en prioritering og dermed en strategisk plan-
lægning ud fra de mål, som er fastlagt i Vision 2025 omkring bosætning og attraktivitet, 
afsættes der midler til at aktivere de kommunale data på en måde, der også giver mening 
lokalt.  
 
Det lokale bidrag er det element, der skal binde de mange data sammen med virkelighe-
den derude. Med de afsatte midler bliver det muligt at oprette en projektstilling, der kan 
varetage dialogen med borgerne lokalt. Fra statens side henvises der til en metode til 
strategisk planlægning for levedygtige landsbyer udarbejdet af Realdania. Umeå Kommu 
er, som Esbjerg Kommune medlem af Nordic City Network. Umeå Kommu har i den sam-
menhæng præsenteret en model for ’Sociala stadsrumsanalyser och stadsdelsbeskrivnin-
gar’, der, ligesom Realdania-metoden, via lokal involvering har fokus på at kortlægge 
lokalsamfundets styrker og ressourcer. 
 
Projektstillingen placeres i feltet mellem landdistriktskonsulenten, bosætningskonsulen-
ten, Fritid og den fysiske planlægning for både at understøtte det borgerrettede arbejde 
og bidrage til at styrke sammenhængen fra vision til konkrete projekter.  
 
Et vigtigt output af projektstillingen er udarbejdelsen af en database, der kan udgøre et 
fælles datagrundlag for:  

 Strategisk planlægning for levedygtige lokalsamfund (lovkrav) 
 Bosætningsarbejdet  
 Lokalområdebeskrivelser 
 Lokalplaner, områdefornyelse og lignende 
 Lokalsamfundsinvolvering i form af borgermøder, workshops eller lignende.  
 Fundraising 

 
Projektstillingen skal således sikre forbindelser mellem alle kommunens lokalt orienterede 
data og indsatser, så vi trækker i en retning, der kan opfylde det overordnede ønske om 
øget bosætning og attraktivitet.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Strategisk Landsbyplanlægning, drift 750,0 750,0 0,0 0,0 
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Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
1 årsværk i 2 år. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Der indsamles data på tværs af alle politikområder. Efterfølgende vil den samlede data-
base være tilgængelig som en fælles platform for udviklingsinitiativer.  
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Afledte konsekvenser ift. Aktiv jordpolitik 
 
2. Beskrivelse af forslag  
I takt med at Esbjerg Kommune opkøber arealer til brug for en aktiv jordpolitik med 
henblik på en udvikling af kommunen, bliver det nødvendigt med en håndtering og vur-
dering af den natur, der typisk er på arealerne eller i tilknytning til disse.     
                                    
Det er vurderingen, at der er behov for, at der hurtigere og uden om det normale sagsflow 
kan tages stilling til håndtering og vurdering af disse naturarealer. Endvidere generer en 
aktiv jordpolitik også øget pres på byggesagsbehandlingen, miljøgodkendelser og spilde-
vandshåndteringen. Disse tilladelser er i et vist omfang gebyrbelagte, og det er vurderin-
gen, at indtægterne for den øgede sagsmængde anvendes til ekstraudgifter til konsulen-
ter og andre afledte udgifter.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Afledte konsekvenser ift. Aktiv jordpo-
litik, 1 årsværk 

650,0 650,0 650,0 650,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Forprojekt til puljeansøgning - stormflodssikring af Esbjerg. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Et af de tre højst prioriterede tiltag i Klima- og risikostyringsplanen for Esbjerg by og 
havn er gennemførelsen af et forprojekt til stormflodssikring af Esbjerg.  
 
Kystdirektoratet har beregnet de forventede tabs- og skadesomkostninger ved større 
stormfloder i området til at være i milliardklassen med den nuværende benyttelse af 
arealerne langs Esbjerg by og havn. Større stormfloder i nyere tid har fundet sted i 
1981, 1990, 1991 og 1999.  
 
I forbindelse med sidste års finanslovsforhandlinger er den statslige pulje til 
kystbeskyttelsesprojekter udvidet med 350 mio. kr., som kan søges i 2021, 2022 og 
2023.  
 
De strækninger, der kan komme i betragtning, er de, som er udpeget i medfør af 
Kystdirektoratets Kystplanlægger. Heri indgår strækningen langs Esbjerg by og havn.  
 
Der kan i medfør af puljen ydes støtte på op til 80% af anlægsomkostningerne til selve 
stormflodsbeskyttelsen.  
 
Forprojektet, som er nødvendigt som grundlag for ansøgning til puljen, skal ansøger 
selv finansiere. Udgiften til forprojektet forventes at beløbe sig til ca. 2 mio. kr. Der er 
indledt en dialog med Esbjerg Havn om dækning af halvdelen af udgiften.  
 
For at kunne nå at søge puljen senest i 2023 er det nødvendigt at opstarte forprojektet i 
2022.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forprojekt til puljeansøgning - 
stormflodssikring af Esbjerg, drift 

1.000,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Stengårdsvejssekretariat, Administration 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
For at kunne sikre videreførelsen af Stengårdsvejprojektet, der er en del af den 
Strategiske Udviklingsplan for Stengårdsvej, er der behov for en tovholder funktion.  
 
Stengårdsvejssekretariatet er i 2021 finansieret indenfor egen ramme, og ønskes 
videreført med en ansat og mulighed for løbende konsulentbistand.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Stengårdsvejssekretariatet, 
Administration 

1.150,0 1.150,0 1.150,0 1.150,0 
      Personale, drift 650,0 650,0 650,0 650,0 

Konsulent, drift 500,0 500,0 500,0 500,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Normering i Familierådgivningen  
Byrådet besluttede for 3 år siden, at der skulle indføres en grundforudsætningsmodel på 
normeringssiden i myndighed i Familierådgivningen. Bevillingen udløber med udgangen 
af 2021. Det foreslås derfor nu, at den nuværende bevilling i Familierådgivningen gøres 
permanent. Permanentliggørelsen skal sikre kvalitet i sagsbehandlingen og stabilitet i 
Familierådgivningen, samt at sagsantallet hos medarbejderne har et fornuftigt og 
overkommeligt niveau. 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Antallet af rådgivere i Familierådgivningen har tidligere været reguleret med afsæt i den 
såkaldte ”grundforudsætningsmodel”, der har bygget på det samlede antal aktive sager 
i Familierådgivningen pr. 1. april året før. 
 
Det politiske ønske har været at sikre et gennemsnitligt sagstal på 28 sager pr. 
rådgiver. Der er teams, der behandler meget komplekse sager og derfor har et sagstal 
på 15-18 sager pr. rådgiver. Andre teams har derfor et højere sagstal. Den typiske 
rådgiver har omkring 30-32 sager.  Det er ikke alene sagstallet, der er afgørende for 
hvor mange sager en rådgiver kan håndtere, men også tyngden af sagerne.  Desuden 
er rådgivernes erfaring afgørende for, hvor mange sager, der kan løftes. 
Familierådgivningen er præget af, at der mange forholdsvis nye og unge rådgivere.  
 
Det samlede sagstal i Familierådgivningen har siden 2017 ligget forholdsvist stabilt 
omkring 2400-2500 sager.  
 
Dansk Socialrådgiverforening udarbejder årligt vejledende sagstal for børne- og 
familieområdet. Deres anbefaling er 20-30 sager pr. fuldtidsansat socialrådgiver.  
De anbefaler samtidig, at hvis socialrådgiveren har meget komplekse sager f.eks. akutte 
sager, anbringelsessager eller sager der kræver meget samarbejde og koordinering, 
skal det være muligt for socialrådgiveren at kunne arbejde med meget få sager.  
 
Familierådgivningen har i 2021 gennemført en organisationsændring og er i gang med 
at implementere en række af de initiativer, som BDO-rapporten bestilt af 
Økonomiudvalget i oktober 2020 har anbefalet.  
 
Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende samlede normering er afgørende for 
at lykkes med at sikre både faglig og økonomisk styring og kvalitet og samtidig være en 
attraktiv plads, hvortil der både kan rekrutteres og fastholdes rådgivere.  
 
Hvis Familierådgivningen ikke skal nednormere pr. 1. januar 2022, skal den nuværende 
bevilling videreføres, således at de 5,5 årsværk fastholdes.  
 
Regeringen har lanceret en reform af det specialiserede børneområde under titlen 
”Børnene Først”. Reformen indebærer i sin nuværende form en række øgede 
administrative krav til barnets rådgiver. Det endelige lovforslag herunder DUT-midler 
kendes endnu ikke. Det kan betyde et behov for at genvurdere normeringen i 
Familierådgivningen, når den endelige reform vedtages.  
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Fastholdelse af nuværende normering 
af familierådgivere 

2.613,5 2.613,5 2.613,5 2.613,5 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 2.613,5 2.613,5 2.613,5 2.613,5 
Områdets totale budget 55.301,3 55.309,0 55.308,8 55.308,8 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Fastholdelse af 5,5 årsværk for at fastholde den nuværende normering. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der blev ved budgetforhandlingerne i 2019 tilført Familierådgivningen 5,5 årsværk i 
2020 og 2021, til fastholdelse af den daværende normering.  
 
Ved budgetforhandlingerne for 2021-2024 blev Familierådgivningen tilført 2,5 årsværk 
til vikardækning ved sygdom. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Finansiering af sekretariatsleder til fællessekretariat for grøn 
omstilling fra 2022 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Den grønne transformation, som Esbjerg og det sydvestjyske område står overfor, 
kræver samarbejde og koordination. Så de virksomheder, der er involveret i den grønne 
omstilling, får den arbejdskraft, de har brug for samt at såvel beskæftigede som ledige 
kan få de kompetencer, der efterspørges.  
 
I de næste 10 år forventes det, at der alene i Esbjerg vil blive etableret ca. 10.000 nye 
jobs som følge af udviklingen på havnen omkring Havvind. Når Energiøen igangsættes -
først som et meget stort bygge & anlægsprojekt, og senere som en ø med driftsopgaver 
- vil der ske en yderligere vækst i antallet af arbejdspladser i lokalområdet.  
 
Virksomhederne i Esbjerg udtrykker allerede nu mangel på arbejdskraft, som følge af 
faldende ungdomsårgange og manglende bosætning. Det er således nødvendigt allerede 
nu at arbejde med, hvad de kommende vækstområder vil få brug for af arbejdskraft og 
kompetencer samt at skabe samarbejdsrelationer på kryds og tværs både lokalt, 
regionalt og nationalt for at klargøre os til fremtidens arbejdskraft behov. 
 
I dette lys er Rybners, Jobcenter Esbjerg, SOSU-Esbjerg og AMU Vest blevet enige om 
at oprette et fællessekretariat med placering på Rybners. Sekretariatet kan være med til 
at understøtte og koordinere den store rekrutterings- og opkvalificeringsopgave, der 
fremadrettet knytter sig til den grønne omstilling. Det sker med afsæt i og indenfor 
rammerne af den nuværende opgave- og arbejdsdeling på området og med særlig fokus 
på uddannelse og opkvalificering indenfor det ufaglærte og faglærte område.  
 
Sekretariatet skal i første omgang afdække behovene for arbejdskraft, søge fonds og 
finansieringsmidler til at igangsætte tiltag, der kan understøtte opgaven med at skaffe 
arbejdskraften m.m. 
 
Social & Arbejdsmarkedsudvalget har den 11. maj 2021 godkendt Jobcenter Esbjergs 
deltagelse i fællessekretariatet samt udlån af medarbejdere til opstart af 
fællessekretariatet 2021. Økonomiudvalget er givet orientering om deltagelsen på møde 
den 17. maj 2021. 
 
Bemanding af fællessekretariatet fra 2022 og frem mod udgangen af 2023 forsøges 
finansieret ved hjælp af dels eksterne midler samt ved dels at lade det indgå som en del 
af partnerkredsens respektive budgetlægning for 2022 og frem. 
 
Jobcenter Esbjerg fremlægger i den sammenhæng et forslag til budget 2022, som 
indeholder finansiering af en sekretariatsleder frem mod udgangen af 2023. Såfremt der 
inden for de første to år opnås ekstern finansiering til opgaven, kan en eventuel 
budgetbevilling genbehandles. 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Forslaget indebærer ikke ændringer i målsætninger. Serviceniveau overfor de lokale 
virksomheder, som er involveret i den grønne omstilling og som rekrutterer og 
opkvalificerer medarbejdere, forventes at opleve en bedre og mere koordineret service. 
 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Fællessekretariat for grøn omstilling 835,0 835,0 0,0 0,0 

Lønninger  785,0 785,0 0,0 0,0 
Øvrig drift 50,0 50,0 0,0 0,0 

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

-:besparelse /+: udgift 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Fastholdelse af 1 årsværk. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Etablering af et fællessekretariat, der har fokus på at understøtte det fremadrettede 
arbejde med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til de virksomheder, som er omfattet af 
den grønne omstilling, vil kunne udvikle snitflader i forhold til Børn og Familieområdet 
samt Plan og Miljøområdet, som kræver samarbejde og koordination.  
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der har ikke være tidligere udvidelser på området. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Serviceniveau Rengøring efter COVID-19 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Byrådet afsatte midler i 2021 og 2022 til et øget rengøringsbehov under og efter 
COVID-19.  
 
I 2021 er der afsat 12,3 mio. kr. jf. gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.  
 
I 2022 er der afsat 3,0 mio. kr. som en budgetpulje til at imødegå øgede udgifter til 
rengøring.  
 
Rengøring omfatter følgende områder: Dagtilbud, skoler, klubber, selvejende 
institutioner, plejehjem, sundhedscentre, visiterede dagtilbud på plejehjem, biblioteker 
samt kommunale fritids-/idrætsfaciliteter.  
 
Rengøringsstandarden – og de afsatte budgetmidler hertil – revurderes ved 
budgetlægningen af Budget 2022-25.  
 
Byrådet skal fastsætte det fremtidige serviceniveau til rengøring under og efter COVID-
19 ud fra gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.  
 
På den baggrund foreslår Forvaltningen, at der afsættes yderligere 2,0 mio. kr. i 2022 
og 5,0 mio. kr. i 2023-25 for at kunne opfylde ovennævnte retningslinjer.  
  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Serviceniveau Rengøring efter COVID-
19 

2.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 85.169,3 82.112,0 82.112,6 82.112,6 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ændring af serviceniveauet for rengøring på dagtilbudsområdet vil medføre 
konsekvenser for politikområdet Børn og dagtilbud, dels ved en tilsvarende ændring af 
rengøringen i de selvejende daginstitutioner, som ikke er omfattet af den kommunale 
rengøring, og dels en stigning i forældrenes egenbetaling og tilskud til 
privatinstitutioner. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke indarbejdet i 
nærværende budgetforslag, men afventer afklaring af budgetforslaget.  
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7. Tidligere besparelser / udvidelser 
- 
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Erhverv & Turisme Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

02.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Udmøntning af Branding-strategi 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Kommune vil i samarbejde med Business Esbjerg, Education Esbjerg, Esbjerg 
Havn og en lang række virksomheder, institutioner, foreninger og borgere sikre, at der i 
løbet af en årrække bliver udviklet og manifesteret et nyt Esbjerg-brand, som skal 
fortolke og videreudvikle nogle udvalgte karaktertræk, der er særlige for byen og 
egnen. Ambitionen er at skabe en ny identitet, der har rødder i Esbjergs historie og 
kultur, men samtidig opleves som relevant og nyskabende af både eksisterende borgere 
og af omverdenen. Målet er både at fastholde eksisterende borgere og tiltrække nye 
tilflyttere, som har lyst til at bo i Esbjerg. 
 
Nedenfor en skitse over forløbet i tidsplan og overskrifter, inkl. den årlige økonomi fra 
2022 og frem. 
 

 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udmøntning af Branding-strategi 5.850,0 5.850,0 5.850,0 5.850,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 5.850,0 5.850,0 5.850,0 5.850,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Verdens energibyers årsmøde (WECP) 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Kommune har siden 2013 været medlem af det verdensomspændende netværk 
for energibyer, det såkaldte World Energy Cities Partnership, WECP. Netværket består i 
dag af 20 energibyer fra alle verdens kontinenter, og som Danmarks EnergiMetropol er 
Esbjerg Danmarks repræsentant i dette netværk. WECP afvikler hvert år et årsmøde, 
hvor en af medlemsbyerne inviterer øvrige byer til et 3-4 dages årsmøde. Esbjerg har 
ikke været vært i de 8 år, de har været medlem, og da borgmester Jesper Frost 
Rasmussen er valgt som organisationens vicepræsident giver det god mening, at foreslå 
Esbjerg som værtsby i 2022. 
 
Ved tidligere årsmøder har der i gennemsnit været 50 deltagere, og det er byernes 
borgmestre samt højtstående erhvervsrepræsentanter, der deltager. Målet med besøget 
er at præsentere de andre byer for Esbjergs styrker på det erhvervsmæssige område, 
skabe kontakter mellem lokale virksomheder i Esbjerg og de andre energibyer, drøfte 
byernes rolle i den grønne omstilling, og give de besøgende et indblik i Esbjergs 
kulturliv og områdets mangfoldige tilbud. 
 
Årsmødet foreslås afviklet fra onsdag den 5. oktober til lørdag den 8. oktober 2022. 
Programmet involverer Business Esbjerg, Esbjerg Havn, Aalborg Universitet, 
Eventafdelingen, Teknik & Miljø og Kommunikation. Afviklingen af årsmødet forventes at 
koste ca. 500.000 kr. inklusiv produktion af en kort film om Esbjerg, som skal 
præsenteres sammen med kommunernes ansøgning på årsmødet i Dammam (Saudi 
Arabien). 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Verdens energibyers årsmøde (WECP 500,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 500,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Strategi for verdensarv 
 
2. Beskrivelse af forslag  
De fire vadehavskommuner, Nationalpark Vadehavet, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen ar-
bejder sammen om en ny strategi for Vadehavet som verdensarv. Strategien skal sætte 
kursen for de kommende år, så vi kan udvikle muligheder for erhvervene fx. turismen, 
og for at vadehavsområdet bliver et attraktivt sted at bo og bosætte sig.  
 
Temaerne for strategien bliver:  

1. Beskyttelse og benyttelse  
2. Synliggørelse af Vadehavet  
3. Kulturarv  
4. Forskning og uddannelse 

 
Midlerne skal sikre, at vi kan igangsætte forskellige tiltag herunder være medfinansieren-
de på større projekter. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Strategi for verdensarv 200,0 200,0 200,0 200,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Monitering af badevand 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Plan & Miljøudvalget besluttede i maj at iværksætte udarbejdelse af et modelbaseret vars-
lingssystem. Et modelbaseret system beregner vandkvaliteten løbende ud fra bl.a. regn, 
udløb, vejr, tidevand osv. ved hjælp af en IT-model, der er bygget op omkring viden om 
de lokale forhold. Et sådant system vil give mere præcise varslinger og dermed færre og 
kortere perioder, hvor der flages ifm. forventet dårlig badevandskvalitet langs badestran-
dene i Esbjerg Kommune – herunder også Esbjerg Strand.  
 
Den nuværende varsling, er baseret på en forholdsmæssig simpel undersøgelse med stor 
usikkerhed, og derfor varsles der i dag i længere tid end nødvendigt.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Monitering af badevand, drift 265,0 90,0 90,0 90,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Strategiske klimatilpasningsplaner for Ribe og Bramm-
ing  
2. Beskrivelse af forslag  
For at sikre mulighed for udbygning i Ribe og Bramming er der behov for at få lavet 
klima- og risikostyringsplaner for disse byer i de næste år.  
 
Der blev i forrige budgetperiode afsat midler til at lave en klima- og risikostyringsplan for 
Esbjerg by og havn og denne er nu i offentlig høring, men der mangler tilsvarende planer 
for Ribe, Bramming og den resterende del af Esbjerg by.  
 
Planerne skal bygge på en forbedret risikoanalyse, der blandt andet medtager de nyeste 
statslige data for grundvand og en mere korrekt model for oversvømmelsesrisikoen fra 
vandløb. I dag bygger Esbjerg Kommunes risikokort på de data, der var til rådighed, da 
analysen blev lavet. Udviklingen inden for data og metoder går hurtigt i disse år, og i dag 
er der bedre data og metoder til rådighed.  
 
Grunden til, at der foreslås afsat et forholdsmæssigt stort beløb til planerne i Ribe er, at 
risikoanalysen i dette område er den mest omfattende med de store vandløbssystemer, 
digerne og sluser og den våde marsk.  
 
På basis af den forbedrede risikoanalyse skal planerne indeholde handlinger, som gør 
byerne mere robuste over for klimaforandringer og forebygger, at der på et senere tids-
punkt skal afholdes store udgifter til afværgeforanstaltninger. 
 
Arbejdet med planerne vil have fokus på involvering af borgere og virksomheder og den 
klimaklar app, som er blevet udviklet til Esbjerg by og havn, vil blive udvidet til også at 
omfatte Ribe, Bramming og den resterende del af Esbjerg by.  
 
I Ribe vil analyse og handlinger også understøtte den planlagte områdefornyelse, hvor 
midlerne herfra vil kunne bruges til at finansiere nogle af de nødvendige handlinger inden 
for områdeafgrænsningen.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Strategiske klimatilpasningsplaner for 
Ribe og Bramming, drift 

1.000,0 1.000,0 600,0 600,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Mølledammen miljø- og habitatvurdering 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Teknik & Byggeudvalget har anmodet Teknik & Miljø om et oplæg for udtagning af 
Mølledammen (eller dele heraf) som Natura 2000-område. 
 
Der er behov for en nærmere afklaring og vurdering af løsninger herfor. Løsningerne 
kan omfatte: 
 

1) Etablering af et stryg gennem én af de 3 møllestrømme kombineret med 
forbedring af Stampemølle åens vandføringsevne eller 

2) Etablering af et nyt vandløb syd om Ribe By til forbindelse af Ribe Østerå og Ribe 
Vesterå. 
 

Forslag til løsningerne skal miljø- og habitatvurderes ved eksterne konsulenter. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Mølledammen miljø- og habitat 
vurdering, drift 

325,0 325,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Monitering af kultursvampen i Ribe 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Mellem 2001 og 2004 undersøgte Ribe Amt og Ribe Kommune grundvandsstandsforhol-
dene i Ribe kultursvamp, herunder fugtighed, tykkelse og sætning af den middelalderlige 
bykerne i Ribe og sammenhængen med vandstanden i vandløbene omkring Ribe. Projek-
tet anbefalede, at der løbende skulle foretages monitering af grundvandsstanden i kul-
tursvampen. Plan & Miljøudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et udviklingsfor-
slag, således moniteringen kan genoptages.  
 
Med forslaget bliver det muligt at igangsætte en undersøgelse af grundvandsforholdene i 
Kultursvampen i Ribe by middelalderkerne. Projektet skal fastlægge sammenhængen 
imellem grundvandet i det øvre terrænnære grundvandsmagasin, kultursvampen og 
vandstandsvariationer i vandløbene i Ribe by. 
 
De opnåede resultater kan anvendes ved fremtidige vandløbs- & anlægsprojekter ved og 
omkring Ribe by, hvor der kan påtænkes at være en påvirkning af kultursvampen som 
f.eks. Ribe Mølledam, Østerå, legepladsen ved sandfanget samt evt. ændret slusedrift i 
midtbyen. Resultaterne kan ligeledes anvendes ved de kommunale klimarisikostyrings-
planer for Ribe & opland. 
 
Projektet består af en omfattende og tidsbegrænset undersøgelse samt en derpå følgende 
mindre vedvarende monitering af grundvandet.  
 
Undersøgelsesfasen vil have en omkostning på ca. 750.000 kr. og moniteringsfasen vil 
have en omkostning på ca. 50.000 pr. år. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Monitering af kultursvampen i Ribe 750,0 50,0 50,0 50,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Yderligere midler til indvendig vedligeholdelse af de kommuna-
le bygninger 
 
2. Beskrivelse af forslag  
I starten af 2021 blev der igangsat en analyse der skulle belyse efterslæbet på både den 
indvendige og udvendige vedligeholdelse.  
Analysens data er fremkommet med baggrund i bygningssyn og afklaring af nødvendige 
aktiviteter, på hver enkelt enhed.  
 
Udfordringen på indvendig vedligeholdelse skyldes, at det tilførte budget svarer til ca. 14 
kr./m2 og at det anbefalede nøgletal er ca. 42 kr./m2.   
Analysens konklusion viser dog at behovet til indvendig vedligeholdelse kun er 26 kr./m2. 
 
Det foreslås, at der afsættes yderligere 12 kr./m2, svarende til 6,6 mio. kr./år. 
Midlerne forslås indarbejdet efter en trappemodel, hvor der i år 1 afsættes yderligere 
budget svarende til 4 kr./m2 og i år 2 og 3 år stigende med yderligere 4 kr./m2./år. Fra 
år 3 og kommende budget år, vil det samlede budget til indvendig vedligeholdelse således 
svare til behovet på 26 kr./m2. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Yderligere midler til indvendig vedlige-
holdelse af de kommunale bygninger, 
drift 

2.200,0 4.400,0 6.600,0 6.600,0 

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

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Teknik og Miljø overtog i 2020 den bygningsrelaterede drift, herunder den indvendige 
vedligeholdelse, fra kommunale institutioner som skoler, daginstitutioner m.v. og der 
blev omplaceret ca. 8,3 mio. kr. fra områderne til Teknik & Miljø.  
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Oprensning af Mølledammen 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Der er et ønske om at gennemføre en oprensning af dele af Mølledammen i Ribe svarende 
til den oprensning, der blev gennemført i 2014. 
 
Oprensningen har til formål at sikre et friere vandspejl ved at fjerne aflejringer uden for 
strømløbet igennem Mølledammen. Oprenset sediment vil blive oppumpet til afvanding 
inden bortkørsel til godkendt deponerings- eller slammineraliseringsanlæg. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Oprensning af Mølledammen, drift 2.800,0 0,0 0,0 2.000,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
1. Fortsat udgiftspres på voksenområdet 
Voksenområdet har de seneste år oplevet et stigende udgiftspres. Det er meget 
vanskeligt at estimere udgifterne på voksenområdet, da forbruget afhænger af mange 
ukendte faktorer og jo længere en periode, der ses på jo mere usikkert bliver 
estimaterne. Det foreslås, at der afsættes en pulje til at imødegå budgetudfordringer i 
budgetperioden. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Udviklingen i forbrug på voksenområdet har i flere år været stigende. Voksenområdet 
har gennemført flere budgettilpasninger og har også fået tilført budgetmidler. I 2021 og 
i 2022 har voksenområdet fået tilført 12,2 mio. kr., hvorefter budgettet falder 
tilsvarende. 
 
Figur 1. Udvikling i budget og regnskab på voksenområdet 
 

 
 

 
Udviklingen i forbruget de seneste år har vist en stigende tendens, og forbruget følges 
derfor tæt. Der arbejdes løbende fokuseret med at nedbringe udgifterne på området, 
hvilket også lykkedes i en del sager, men de økonomiske gevinster kan hurtigt udlignes 
af få meget dyre enkeltsager. Det er meget vanskeligt at estimere forbruget på det 
specialiserede voksenområde, da det afhænger af mange ukendte faktorer og jo 
længere en periode, der ses på jo mere usikkert bliver estimaterne.  
 
Social & Arbejdsmarkedsudvalget har sammen med Økonomiudvalget holdt et fælles 
budgettemamøde, hvor forvaltningen har givet en indsigt i budgetudfordringerne, og 
hvordan forvaltningen arbejder med budgetlægningen, følger aktivitetsudviklingen og 
flere ukendte faktorer med betydning for udgiftsniveauet på voksenområdet.  
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Voksenområdet er udfordret af det fortsatte og stigende pres på kapaciteten, som 
forklares af overgangen fra børneområdet, aldersfordelingen på borgerne og kendskab 
til kommende stigende støttebehov på området. 
 
Med udgangspunkt i det aktuelle forbrug og viden forventes pr. 31. juli 2021 et 
merforbrug på ca. 35 mio. kr. i 2021 på voksenområdet. Området er i forbindelse med 
budgetrevision 30.4 givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr. og forventer pr. 31.7 et 
merforbrug på ca. 25 mio. kr. i 2021. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
I budgetaftalen 2021 fik voksenområdet tilført 12,2 mio. kr. i 2021 og 2022. Med 
kendskab til det stigende udgiftspres på voksenområdet foreslås at et tilsvarende beløb 
afsættes i 2023-2025.  
 
Med udgangspunkt i det forventede merforbrug på voksenområdet har området fået en 
tillægsbevilling på 10 mio. kr. i 2021. Området forventes også i 2022-2025 at opleve et 
stort udgiftspres. Det foreslås derfor at afsætte et tilsvarende beløb i 2023-2025. 
Bevillingen vil bidrage til generelt at løfte budgettet. 
 
Forvaltningen har løbende orienteret både Social & Arbejdsmarkedsudvalg og 
Økonomiudvalg om de budgetmæssige udfordringer på området. Det reelle behov for at 
lukke gabet mellem budget og forventet regnskab i 2021, forventes at udgøre yderligere 
ca. 25 mio. kr.  
 
Forvaltningen har ikke anmodet om det fulde beløb. Beløbet kan ændre sig både i 
nedadgående og opadgående retning i løbet af året og udviklingen kan ændre sig i 
årene frem. Det må samtidigt forventes, at det faktiske forbrug på voksenområdet i 
årene frem skal reguleres i forbindelse med de løbende budgetrevisioner og/eller 
regnskabssager. 
 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Voksenområdet 10.000,0 22.200,0 22.200,0 22.200,0 
    Drift, fortsættelse af tidligere bevilling 0,0 12.200,0 12.200,0 12.200,0 
    Drift, stigende udgiftspres 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 

Områdets totale budget 577.642,1 
 

529.427,9 
 

528.750,1 529.533,1 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
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Som en del af budgetaftalen 2020 blev der på voksenområdet besluttet en handleplan, 
som indeholdt både besparelser og tillægsbevilling til myndighed på voksenområdet for 
at sikre budgetopretning for området. Budgettet blev korrigeret til 98% af den 
økonomiske prognose. 
 
Den økonomiske handleplan bestod at følgende indsatser: 
Handling/år 2020 2021 2022 2023 
Besparelser -8,6 -16,7 -16,7 -16,8 
Tillægsbevilling myndighed 34,9 37,6 40,4 41,3 
Ramme til at afbøde 
konsekvenser af 
besparelserne 

5,5 3,5 2,5 2,5 

Morgenrøden – annullering 
af besparelse 

0,1 0,2 0,2 0,2 

Total 31,9 24,6 26,4 27,2 
 
Fra budgetaftalen 2021-2024 blev følgende besluttet: 
 
Budgetaftale 2021-
2024/år 

2021 2022 2023 2024 

Ubalance på Voksenområdet 12,2 12,2     
Ubalance – analyse midler 1,0       
Brugerbetaling – rengøring 0,9 0,9 0,9 0,9 
Effektivisering og 
digitalisering af 
mellemkommunal refusion 

-0,3 -0,4 -0,4 -0,4 

Idrætskraftcenter – refusion 0,25 0,25     
Total 14,05 12,95 0,5 0,5 

 
 



Social & Arbejdsmarkedsudvalget SA 40-31 
Handicappede Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Investering der skal hjælpe hjemløse og borgere på 
forsorgshjem i egen bolig. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Pr. 1. maj 2021, er der 62 af Esbjerg kommunes borgere indskrevet på forsorgshjem 
efter SEL § 110. Set over et helt år, er der godt 300 af Esbjerg kommunes borgere der 
får ophold på et forsorgshjem i en kortere eller længere periode 
 
Den årlige udgift til forsorgshjem efter §110 SEL udgjorde i år 2020 godt 20 mio. kr. 
efter statsrefusion. 
 
Formålet med dette investeringsforslag er at reducere varigheden som borgere opholder 
sig på forsorgshjem. Det vurderes at der med en tættere opfølgning og indsats, 
hurtigere kan ske udslusning til egen bolig, og dermed kan vi reducere det årlige køb af 
døgn ved forsorgshjem med i alt godt 10%. Konkret betyder dette, at den 
gennemsnitlige borger på forsorgshjem vil være indskrevet i ca. 106 døgn årligt, 
fremfor i dag 119 døgn. 
 
Forslaget indebærer ansættelse af ekstra ressourcer til både myndighedsområdet og til 
Voksenstøtte § 85. Formålet er at få borgerne hurtigere ud i egen bolig, og derefter 
støtte dem til at lære at leve i egen bolig. 
 
Forvaltningen vurderer, at en investering på 0,9 mio. kr. i to årsværk og den heraf 
følgende reduktion i antal døgn ved forsorgshjem, medfører en reduceret årlig udgift til 
forsorgshjem, på godt 2,5 mio. kr. Hertil skal medregnes en merudgift til den i forslaget 
beskrevne opnormering på støtte efter §85. Det vurderes at denne følgeudgift udgør ca. 
1,3 mio. kr. årligt. Beløbet til Voksenstøtte er estimeret, da det afhænger af borgerens 
konkrete behov, hvilket støtteomfang de skal bevilges. 
 
Der vil være behov for en udredning af borgerens funktionsnedsættelse, udarbejdelse af 
handleplan og opsætning af mål for relevante indsatser. Der vil ofte skulle koordineres 
med forskellige samarbejdspartnere i kommunen.  
 
Det anslås, at den beskrevne investering kan bidrage med en nettohenlæggelse, på 
0,25 mio. kr. årligt, fra år 2023. 
 
Forvaltningen vurderer, at dette investeringsforslag understøtter de sigtelinjer der 
arbejdes med i den kommende hjemløsestrategi i Esbjerg Kommune, ved blandt andet 
at arbejde mere målrettet med at hjælpe borgere i egen bolig. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Borgeren vil hurtigere blive udsluset fra ophold på et forsorgshjem, til egen bolig med 
støtte. 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reducering i antal døgn på 
forsorgshjem 

-125,0 -250,0 -250,0 -250,0 
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Lønninger 2 årsværk, drift 
§85 støttebehov – konto 5 
§110 – konto 5 

450,0 
670 

-1245 

900,0 
1.340 

-2.490 

900,0 
1.340 

-2.490 

900,0 
1.340 

-2.490 

     

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Opnormering med 2 årsværk ved Voksen Myndighed. 
Ydermere kan det øgede forbrug til §85 støtte medføre behov for at opnormere i 
Voksenstøtten i Esbjerg kommune. 
 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser
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Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Investering i håndholdt indsats til udsatte ledige   
                             
2. Beskrivelse af forslag 
Projektet Flere Skal Med 2, som har fået støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering (STAR) er ved at blive afsluttet.  
 
Projektet har været målrettet borgere med lang ledighed, udsathed og misbrug, - de 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Når indsatsperioden er slut, mister Jobcentret 
7 stillinger fra 1. januar 2022.  
 
Sagsstammerne skal derefter samles på færre medarbejdere og det bliver vanskeligere 
at tilbyde en individuel, hyppig og skræddersyet indsats. Sagsmængderne pr. 
medarbejder vil herefter øges fra gennemsnitligt 41 sager til 55 sager pr. rådgiver. 
Det vil give en begrænset mulighed for fortsat at arbejde med indsatsen for de udsatte 
og misbrugerne, hvor der ofte skal være et vedvarende fokus på arbejdet med 
motivation.  
 
Med dette forslag ønsker Jobcentret at fastholde denne ekstra indsats for de svageste, 
som fortsat har brug for støtte til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.  
 
Formålet er fortsat at sikre en håndholdt indsats for borgere, der af forskellige grunde 
ikke får udbytte af en beskæftigelsesrettet indsats, når den står alene. Barrieren er ofte 
misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, men det kan også være psykiske 
vanskeligheder eller sociale problemer som f.eks. hjemløshed. Det er barrierer, som 
påvirker borgerens motivation, fremmøde i indsatsen og som ofte kan være en hindring 
for et godt samarbejde med en arbejdsgiver eller en uddannelsesinstitution. 
 
Indsatsen i projektperioden har øget afgangen fra langvarig kontanthjælp til 
selvforsørgelse fra tidligere cirka 14 årligt til 34 i 2020. Resultatet er hjulpet på vej af 
midlertidige job i forbindelse med corona krisen og det forventes ikke at dette niveau 
kan opretholdes på længere sigt. 
 
Den nye indsats forstærkes med et tæt samarbejde med Misbrugscentret, således at der 
kan skabes bedre resultater for den del af målgruppen, hvor misbrug er en barriere for 
at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Styrkelse af samarbejdet med Misbrugscenteret 
En hjørnesten i indsatsen bliver et tæt samarbejde med Misbrugscentret. Samtaler med 
borgere, hvor misbrug er en væsentlig hindring for at bevæge sig mod job eller 
uddannelse, afholdes på Misbrugscentret for at sikre en tæt koordinering af indsatsen. 
 
En anden hjørnesten bliver efterværn, som skal sikre, at borgeren forbliver i job eller 
uddannelse. Sagsbehandleren holder fast i kontakten med borgeren og den virksomhed, 
som borgeren er blevet ansat i og de har til stadighed mulighed for at få hjælp, helst før 
små problemer vokser sig store. 
 
Endelig vil der generelt være fokus på, at borgeren kan komme i lønnet arbejde. Det vil 
ofte være med start i få timer og derefter gradvist flere i takt med, at borgeren er klar 
til det. 
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Derudover vil indsatsen være håndholdt og tilpasset den enkeltes behov. Det kan være: 
 Samarbejde med God Løsladelse for at hjælpe løsladte til at undgå at falde 

tilbage i kriminalitet  
 Forberede borgerne, når vi sender post. Nogle breve kan være svære at forstå, 

så hjælper det, hvis vi har forklaret indholdet, inden de modtager brevet 
 Inddrage borgerne og spørge grupper af borgere til råds om, hvordan vi kan 

blive bedre til at hjælpe dem. Bedre forståelse af borgernes behov og ønsker skal 
hjælpe til at vi kan udvikle bedre metoder. 

 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Det forventes, at cirka 200 borgere løbende vil være omfattet af den håndholdte 
indsats. Heraf vil cirka 80 være unge under 30 år, hvor fokus særligt vil være på at 
hjælpe dem i gang med en uddannelse. Projektet skal således arbejde med 200 borgere 
på kontanthjælp eller uddannelseshjælp og de borgere, som er blevet hjulpet i job eller 
uddannelse. 
 
Det forventes at 15 kontanthjælpsmodtagere og 10 unge på uddannelseshjælp vil 
komme i selvforsørgelse eller uddannelse med SU i 2022 og at dette tal gradvist vil 
stige til 25 modtagere af kontanthjælp og 20 modtagere af uddannelseshjælp i 2025. 
Overskuddet fra personer i selvforsørgelse tæller med i den periode, hvor de enten får 
SU eller ikke modtager offentlig ydelse. Hvis de falder tilbage til offentlig forsørgelse, 
udgår de af beregningen, indtil de eventuelt igen bliver selvforsørgende.  
 
Over fire års perioden ventes indsatsen at give et overskud på 790.000 kr. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Håndholdt indsats for udsatte ledige 
på kontanthjælp/uddannelseshjælp 

640,0 250,0 -200,0 -900,0 
      Forsørgelsesudgifter, konto 05 -2.510,0 -2.900,0 -3.350,0 -4.050,0 

Lønninger, konto 06 
 
 

3.150,0 3.150,0 3.150,0 3.150,0 

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

-:besparelse /+: udgift 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Syv årsværk fastholdes i jobcentret. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilskud til 6 jobformidlere og en 
koordinator i perioden 2019-2021, i alt 7.825.000 kr. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Fortsat udvikling af LEAPS på Kvaglundskolen 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Kvaglundskolen er i dag en del af samarbejdet med KATA-fonden omkring 
udviklingsprojektet LEAPS. LEAPS giver skolen gode og fleksible muligheder for at 
tilrettelægge undervisningen, så den tager højde for alle elevers behov. 
 
Skolen er beliggende i kommunens østlige bydel, hvor skolerne oplever vigende 
elevtilgang både aktuelt og i forhold til elevprognosen for de kommende år.  
 
For at kunne fastholde LEAPS i den nuværende form med den lavere elevtilgang og for 
fremadrettet at kunne indgå i samarbejdet med KATA-fonden, er det nødvendigt med 
ekstra tilførsel af midler til Kvaglundskolen i de næste fem år.  
Kvaglundskolens samarbejdet med KATAfonden om LEAPS udløber med udgangen af 
skoleåret 2021/2022. Kvaglundskolen ønsker fremadrettet at fortsætte samarbejdet 
med KATA-fonden om den videre udvikling fra skoleåret 2022/2023 og fem år frem til 
skoleåret 2026/2027. Et fortsat samarbejde vil betyde en ekstra årlig udgift på 250.000 
kroner. Derudover vil udviklingen af LEAPS kræve en ekstra tildeling på 750.000 årligt 
til den fortsatte udvikling. 
 
LEAPS-skoler inddeler i praksis ikke i klasser men er i stedet årgangsinddelt. Det vil 
sige, at klassetildelingen til Kvaglundskolen alene handler om antallet af elever på 
årgangen og ikke relaterer sig til fysiske klasser. Eleverne oplever ikke, at de skifter 
omgivelser eller klassekammerater, hvis elevtallet resulterer i, at årgangen går fra to til 
én klasse. Dog kan de reducerede personaleressourcer gøre det svært at leve op til de 
undervisningsformer og aktiviteter, som er en del af LEAPS.  
 
Opdelingen i årgange giver mulighed for fleksibelt at kunne inddele i mindre hold og på 
den måde kunne planlægge virksomhedsbesøg, ture udenfor skolen, besøg af eksterne 
på skolen og der kan differentieres i forhold til elevernes interesser, faglighed og 
forskellige behov fx hjælp til forståelse og sprog.  
 
For at kunne fastholde et ressourceniveau, som muliggør den fortsatte udvikling af 
LEAPS, har Kvaglundskolen brug for at kunne fastholde de nuværende ressourcer og 
ikke miste ressourcer til en årgang på grund af eventuel mindre elevnedgang. Derfor 
fastholdes klassetildelingen på niveauet for skoleåret 2021/2022 i de følgende fem 
skoleår.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Udgiften på 1.000.000 kroner fortsætter årligt til og med skoleåret 2026/2027. 
Forslaget er afhængigt af det generelle forslag om Demografi, hvori fastholdelsen af 
Kvaglundsskolens klasseantal fra skoleåret 2021/22 er indregnet. Denne fastholdelse 
beløber sig til ca. 14,1 mio. kr. i budgetperioden 2022-25.  
I forbindelse med den årlige demografiberegning for hele skoleområdet, foretages en 
særskilt beregning for udviklingen i Kvaglundskolens elevtal. Dette med henblik på 
fastholdelse af klasseantallet i perioden frem til og med skoleåret 2026/2027. 
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Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Fortsat udvikling af LEAPS, drift 3.395,5 1.000,0 1.000,0 1.000,0 
      Midler til LEAPS på Kvaglundsskolen, drift 416,7 1.000,0 1.000,0 1.000,0 
      Afledt demografieffekt, drift 2.978,8 0,0 0,0 0,0 

Budget til LEAPS 983,9 983,9 983,9 983,9 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Åben skole og dagtilbud - Oplevelse og mobilitet (Din egn) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Den åbne skole og det åbne dagtilbud, er en samarbejdsform der stimulerer leg, læring, 
dannelsen og kreativiteten for børnene, ved at inddrage omverdenen. Det kan være 
lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, virksomheder eller 
bymuseet m.v. Samarbejdet skal bidrage til, at børnene lærer mere, og at børnene får 
et større kendskab til samfund og foreningsliv. Samarbejdet kan antage mange former. 
 
Transport af børnene til aktiviteter i regi af den åbne skole og dagtilbud er en konstant 
og tilbagevendende problemstilling, som fremhæves både af skoler, dagtilbud og 
kulturinstitutioner, og transportudgifterne til aktiviteterne tages i dag fra skolernes og 
dagtilbuddenes driftsbudgetter, og bliver derfor ikke altid prioriteret lige højt. 
 
Med vedtagelsen af Din Egn, som skal sikre at alle børn i kommunale dagtilbud og 
skoler gennem deres opvækst lærer naturen og nogle af Esbjerg Kommunes historiske 
og kulturelle tilbud at kende, er behovet i det seneste år ikke blevet mindre.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
For at sikre, at daginstitutioner og skoler har de fornødne midler til dækning af 
transportudgifter i forbindelse med opfyldelsen af målsætningerne med den åbne skole i 
bred forstand og Din Egn i særdeleshed anbefales det, at der i budget 2022 og 
fremadrettet afsættes 600.000 kr. årligt. 
 
4. Økonomi 
Opstart 1. januar 2022. 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Åben skole og dagtilbud - Oplevelse 
og mobilitet (Din egn) 

600,0 600,0 600,0 600,0 
Skole, drift 440,0 440,0 440,0 440,0 
Børn & Dagtilbud, drift 160,0 160,0 160,0 160,0 

Områdets totale budget - - - - 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Erhvervsplaymaker – Forankring af 2 
Erhvervsplaymakerstillinger 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Forslaget omhandler en forankring af 2 Erhvervsplaymakerstillinger. Der har i perioden 
2018-2020 været ansat 1 Erhvervsplaymaker og i 2021 er der bevilget endnu en stilling 
som Erhvervsplaymaker. Den første stilling udløber med udgangen af 2021 og den 
anden stilling med udgangen af 2022.  
 
Erhvervsplaymakeren er nu forankret under SSP, Forebyggelse og Vejledning. 
 
Erhvervsplaymakerfunktionen har tidligere været evalueret og her er der efterfølgende 
udarbejdet nogle strategiske mål for funktionen. Disse mål blev godkendt i Børn & 
Familieudvalget i foråret 2020. 
Nogle af de strategiske mål er: 

 Flere unge i Esbjerg Kommune skal vælge en erhvervsuddannelse 
Der udvikles undervisningsforløb, virksomhedsbesøg og praktikker 

 Stærkt samarbejde mellem Esbjerg kommunes folkeskoler, ungdomsuddannelser 
og erhvervsliv. 
Dette skal bl.a. ske ved at skabe samarbejdsbanker mellem skolerne og det 
lokale erhvervsliv. Dette skal også være med til at understøtte erhvervspraktik 
og fritidsjobindsatsen. 

 
Ved budgetlægningen for 2021-24 blev funktionen tildelt yderligere en stilling, som 
skulle have særligt fokus på følgende: 

 Understøttelse af obligatorisk erhvervspraktik på alle kommunens folkeskoler.  
 Understøttelse af Fritidsjobindsatsen.  

 
Det foreslås at forankre Erhvervsplaymakerfunktionen med 2 stillinger fremadrettet. I 
2022 er indregnet midler til en stilling inkl. kørsel og øvrig drift. Fra og med 2023 øges 
dette til to stillinger. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forankring af 2 
Erhvervsplaymakerstillinger, drift 

650,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 
Områdets totale budget 550,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
1,0 årsværk i 2022 og 2,0 årsværk i 2023-25 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
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7. Tidligere besparelser / udvidelser 
I 2017 bevilgede Vækstfremmepuljen 1,1 mio. kr. til en 2 årig stilling i 2018-2019.  
Ved budgetlægningen for 2020-23 blev 0,6 mio. kr. bevilget årligt i 2020-2021. 
Og igen ved budgetlægningen for 2021-24 blev 0,6 mio. kr. bevilget årligt i 2021-2022.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Vittenbergskolen Vadehav – Midlertidige pavilloner til Center-
elever 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Vittenbergskolen Vadehav har i dag ca. 40 centerelever indskrevet i 
Specialundervisningscenteret. De seneste år har de elever, som er blevet visiteret til 
Specialundervisningscenteret, haft et større behov for pleje og ikke mindst øget 
afskærmning. Dette betyder, at de nuværende rammer på Specialundervisningscenteret 
ikke længere kan rumme disse elever og det kræver derfor, at der etableres en 
nødvendig løsning her og nu i form af midlertidige pavilloner. 
En permanent løsning indarbejdes i forslag BF 10-50 Masterplan og IT for skoleområdet. 
 
For at undgå at der skal laves avancerede og pladskrævende specialløsninger i forhold 
til pavillonerne, så forslås det, at flytte mødelokaler og forberedelsespladser til 
medarbejdere ind i pavillonerne, fremfor at indrette til og flytte eleverne. 
 
Det forslås derfor at opføre midlertidige pavilloner, som skal kunne rumme følgende: 

- Mødelokale med plads til 16-18 deltagere inkl. projektor og Whiteboard, samt 
tilstødende toilet 

- Forberedelsespladser til 24 medarbejdere (det betyder at 36 medarbejdere skal 
deles om 24 skriveborde).  

- Toiletforhold i forbindelse med forberedelseslokaler 
Endvidere vil det kræve økonomi til montering af 2 indre lette skillevægge i ét lokale i 
forbindelse med Centeret. 
 
Der afsættes derfor midler til indkøb og indretning af midlertidige pavilloner og 
derudover også til forventet årlig leje. 
Beløbene er anslået af Ejendomme og ikke endeligt beregnet. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Midlertidige pavilloner, drift 1.500,0 400,0 400,0 400,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ejendomme står for udførelsen af opgaven. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Meritpædagoguddannelse for erfarne pædagogmedhjælpere og 
pædagogiske assistenter – afsættelse af vikarpulje 
 
2. Beskrivelse af forslag 
I forbindelse med partnerskab med UC Syd arbejdes der på at oprette en 
meritpædagoguddannelse med forventet opstart august 2022. 
 
Adgangskravene til meritpædagoguddannelse forventes at blive samme adgangskrav 
som den ordinære pædagoguddannelse samt minimum 2 års erhvervserfaring fra 
pædagogisk arbejde. Uddannelsen vil dermed være møntet på erfarne 
pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. 
 
Meritpædagoguddannelsen vil være en 3-årig uddannelse. Der arbejdes på en model 
hvor medarbejderen har 2 studiedage pr. uge og resten af tiden er på arbejde. 
 
Der oprettes 1 hold med plads til 20 studerende. Efter endt uddannelse (3 år) startes et 
nyt hold op, så der løbende vil være 20 medarbejdere på uddannelsen 
 
Pædagogmedhjælperen/den pædagogiske assistent der starter på uddannelsen, 
beholder sin løn under studiet. 
 
Det foreslås at der afsættes en pulje til vikardækning for de medarbejdere der starter 
på uddannelsen således, at den enkelte daginstitution ikke pålægges ekstraudgifter 
hertil. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Som følge af indførelse af kravet om minimumsnormering i daginstitutionerne fra 2024 
stiger behovet for antallet af pædagoger. Oprettelsen af meritpædagoguddannelsen vil 
medføre at antallet af uddannede pædagoger stiger. 
 
Udvidelsen i antal årsværk til vikarer, vil få indvirkning på beregningen af det 
gennemsnitlige antal børn pr. voksne. 
 
4. Økonomi 
Opstart 1. august 2022. 
 
I forbindelse med aftalen om minimumsnormeringer afsættes der fra 2023 en 
opkvalificeringspulje, der bl.a. vil kunne anvendes til uddannelse af meritpædagoger. 
De konkrete rammer for opkvalificeringspuljen fastsættes af aftalepartierne i 2021. Der 
er i beregningen af økonomien derfor ikke medtaget indtægter herfra. Hvis der afsættes 
midler til vikardækning og der kan opnås midler fra statens opkvalificeringspulje, vil 
mindre udgiften tilgå kassen ved regnskabsårets afslutning. 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Merituddannelse til pædagog – 
afsættelse af vikarpulje til 
daginstitutionerne 

990,0 2.370,0 2.370,0 2.370,0 

      Drift – lønninger – brutto 1.085,0 2.600,0 2.600,0 2.600,0 
      Drift – tilskud til privat pasning 85,0 203,0 203,0 203,0 
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      Drift – friplads- og søskendetilskud 91,0 217,0 217,0 217,0 
Drift – forældrebetaling -271,0 -650,0 -650,0 -650,0 

Områdets totale budget (brutto løn til 
pædagogisk personale i kommunale og 
selvejende daginstitutioner) 

339.849,5 340.657,8 342.421,4 342.421,4 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Der ansættes vikarer for medarbejdere på studiedage. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Området er omfattet af besparelser ved effektivisering og tilpasning af decentrale 
processer og arbejdsgange samt MEP besluttet ved budgetlægningen for 2019-22 samt 
reduktion via lokal effektivisering besluttet ved budgetlægningen for 2021-24. 
Der er ved budgetlægningen for 2021-24 tilført midler til investering i bedre 
normeringer i dagtilbud.  
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Dagtilbudsområdets konsekvenser af ghettoplanen 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Transport- og boligministeriet offentliggør hvert år den 1. december hvilke områder der 
opfylder betingelserne i at være et udsat boligområde eller et ghettoområde. På listerne 
pr. 1. december 2020 optræder Esbjerg Kommune med hhv. Stengårdsvej og 
Hedelundgårdparken. 
 
I Dagtilbudsloven er der, gældende fra 1. januar 2020, indskrevet følgende 
lovbestemmelse som konsekvens af ghettoplanen: 

- §26a: max 30% nyoptag af børn fra udsatte områder i hver daginstitution eller 
enhed.  

 
Esbjerg Kommune har fået dispensation fra §26a for daginstitutionerne Børnehuset 
Kvaglund, Valmuen og Bydelens Børnehus. Der er bevilget 5 års dispensation for 
Børnehuset Kvaglund og Valmuen (udløber 31.12.24), og 2 års dispensation for 
Bydelens Børnehus (udløber 31.12.21). 
 
I dispensationen indgår forpligtelser om at udføre nogle indsatser, som kan forbedre 
vilkårene for børnene i daginstitutionen i forhold til intensionerne i ghettoplanen. 
Derunder kan nævnes, at der foretages hjemmebesøg for opstart af godt samarbejde 
med forældre og info om hvad sker der i et dagtilbud, der arbejdes meget med dansk 
sprog via forskellige redskaber både i daginstitutionen og som tilbud til hjemmet. 
Herudover vil børn fra de udsatte områder blive fysisk sammenbragt dagligt med børn 
fra ikke-udsatte områder. 
 
Sidstnævnte er planlagt sådan, at børn fra Børnehuset Kvaglund køres til Dynamikken i 
Tjæreborg, børn fra Valmuen køres sammen med Kahytten i Skads ud i en udflytter i 
skoven, og børn fra Bydelens Børnehus køres til Vognsbøl Børnehus. I alle 3 
venskabssamarbejder bliver børnene en samlet del af hverdagen sammen med den 
daginstitution de mødes med. 
 
Projektet med venskabssamarbejdet skulle have været igangsat i 2020, men på grund 
af Corona-situationen er det endnu ikke startet op. Der forventes igangsætning så snart 
det er muligt i forhold til Corona-restriktionerne. 
 
Den ekstra logistik med at transportere børn fra de 3 daginstitutioner der er ramt af 
ghettoplanen sammen med de 3 daginstitutioner der bliver venskabsinstitutioner, giver 
meromkostninger i form af bustransport, ekstra personaletimer til blandt andet løbende 
planlægning og koordinering mellem daginstitutionerne.  
 
De ekstra omkostninger er opgjort samlet for de 6 involverede daginstitutioner til i alt 
ca. 1,0 mio. kr. årligt. 
 
Der er ikke afsat midler på dagtilbudsområdets budget til ovenstående omkostninger, 
der fremsættes derfor forslag om afsættelse af midler hertil. 
 
 
 
 
 



Børn & Familieudvalget   BF 20-31 
Børn og Dagtilbud Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

02.09.2021

 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen ændringer 
 
4. Økonomi 
Forventet opstart i løbet af 2021. 
Det er uafklaret hvor længe der vil være behov for disse tiltag, herunder hvordan 
situationen vil se ud ved udløbet af dispensationerne. De 1,0 mio. kr. vil blive tilbageført 
til kassen når der ikke længere er behov for ordningen. 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Afsættelse af midler til projekt 
omkring venskabsinstitutioner som 
konsekvens af dispensationer fra 
Dagtilbudslovens §26 a, drift 

1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 

Områdets totale budget – intet sammenligneligt 
budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Midlertidig ansættelse af ca. 2,0 årsværk. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Intet. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Intet
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Specialbørnehaven Kornvangen – udvidelse fra 20 til 25 
pladser 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Specialbørnehaven Kornvangens målgruppe er børn fra 0-5 år med betydelig og varigt 
nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne jf. Servicelovens §32 og jf. den eksisterende 
målgruppebeskrivelse. 
 
Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service § 32 stk. 3. sørge for, at der er det 
nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling 
m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller 
fritidshjem efter dagtilbudsloven. 
 
Hvis kommunen ikke har de fornødne antal pladser til rådighed, vil det være nødvendigt 
at købe pladser i andre kommuner.  
Der er stor brug for pladserne til en kommunestørrelse som Esbjerg. Til sammenligning 
var der ultimo 2020 følgende antal pladser i kommunerne:  

 Vejle - 28 pladser med udvidelse i 2021 til 44 pladser 
 Vejen - 25 pladser  
 Horsens - 32 pladser  
 Hellerup - 30 pladser 

 
Specialbørnehaven Kornvangen havde i de oprindelige lokaler på Kornvangen 9E fysisk 
plads til 20 børn, men der er behov for flere pladser i Esbjerg Kommune.  
 
I forbindelse med tilbygning/ombygning af børnehavens lokaler på Kornvangen skulle 
der samtidig skabes fysisk plads til 25 børn. Under tilbygningen/ombygningen er 
bygningerne nedbrændt. Det forventes stadig at der i udgangspunktet i det nye projekt 
der skal tegnes i forhold til genopførelsen, arbejdes ud fra at skabe fysisk plads til 25 
børn.   
 
Der er i budgettet afsat driftsmidler til 20 pladser, og da der i perioder er behov for flere 
pladser, forslås der afsættelse af yderligere driftsmidler op til 25 børn, så der kan 
optages flere børn. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ved udvidelse af kapaciteten i specialbørnehaven Kornvangen til 25 pladser giver det 
børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne mulighed for at få 
en egnet behandling i specialtilbud med pædagoger der arbejder målrettet med 
målgruppen. 
 
4. Økonomi 
Forslaget er under forudsætning af at genopførelsen af Kornvangen indeholder fysiske 
rammer til 25 børn.  
 
Specialbørnehaven Kornvangen er omfattet af rammeaftalen på det sociale område, 
herunder reglerne om beregninger af takster efter Serviceloven.  
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Da behovet for pladser varierer, vil eventuelle sparede midler som følge af færre 
indmeldte børn tilgå kommunekassen ved regnskabsårets afslutning. 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Specialbørnehaven Kornvangen 
udvides fra 20 til 25 pladser, drift 

0,0 1.932,0 1.932,0 1.932,0 

Områdets totale budget (20 pladser) 8.791,8 8.759,3 8.759,7 8.759,7 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Forslaget vil betyde en udvidelse med ca. 3,3 årsnorm til pædagogisk personale og 
fysioterapeuter. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Forslaget kan have virkning på politikområde Familie i forhold til færre udgifter, hvis 
forældrene inden optagelsen i Kornvangen kompenseres for udgifter til f.eks. tabt 
arbejdsfortjeneste efter Serviceloven. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Området er omfattet af besparelserne ved effektiviseringer og tilpasning af decentrale 
processer og arbejdsgange besluttet ved budgetlægningen for 2019-22 samt reduktion 
via lokal effektivisering besluttet ved budgetlægningen for 2021-24. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Ændring af personalesammensætningen i daginstitutionerne 
fra 60/40 til 70/20/10 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Ved sidste års budgetforhandling fremsendte Børn & Dagtilbud et ændringsforslag vedr. 
skærpelse af personalesammensætningsmodellen på Dagtilbud. 
 
Forslaget var fremsat med udgangspunkt i det nationale fokus på kvalitet i dagtilbud. 
 
Forligspartierne drøftede personalesammensætningen på dagtilbudsområdet. Der var 
enighed om, at emnet skulle drøftes og kvalificeres yderligere, inden der kan tages 
endelig stilling til en eventuel ændring af den nuværende personalesammensætnings-
model. Det blev besluttet at drøftelserne skulle forankres i Børn & Familieudvalget.  
 
Efter drøftelser i Børn & Familieudvalget af modeller for personalesammensætningen i 
Dagtilbud fremsættes forslag til en 70/20/10 model.  
 
Den nuværende 60/40-model sikrer minimum 60% ansættelse af uddannede 
pædagoger og maksimum 40% ansættelse til øvrigt personale, pædagogiske assistenter 
(PA) og medhjælpere. I de nuværende 40% ligger en hensigtserklæring om at dagtilbud 
søger at min. 15% afsættes til ansættelse af PA, hvilket dagtilbud generelt lever op til. 
 
70/20/10-modellen sikrer og præciserer minimum 70% uddannede pædagoger, 
minimum 20% PA og maksimum 10% øvrigt personale. 
 
De besluttede minimumsnormeringer, hvor de 2 første tildelinger er tilgået 
kommunerne, og som forventes helt indfaset i 2024, vil skabe et behov for mere 
personale i dagtilbud.  
 
Minimumsnormeringerne definerer ikke uddannelsesgrad, blot ”pædagogisk personale”, 
men en nyere dagtilbudslov og styrkede pædagogiske læreplaner stiller større krav til 
pædagogisk faglighed, dokumentation og evaluering. 
 
Ved en skærpet personalesammensætning ved en forøgelse af pædagog- og PA-andelen 
vil Esbjerg Kommune prioritere et højere uddannelsesniveau til at understøtte kravet 
om at højne den faglige kvalitet i den pædagogiske praksis.  
 
Der er en forventet udfordring vedr. rekruttering af pædagoger og PA. Denne 
forventning bygger på allerede nu oplevede udfordringer samt på viden om faldende 
ungdomsårgange. 
 
Børn & Kultur er i partnerskab med både Sosu-skolen og UC Syd, vedr. pædagogisk 
assistent uddannelse og pædagoguddannelse.  
 
Partnerskaberne handler om rekruttering til PA-uddannelse, som fødekæde til videre 
pædagoguddannelse, merituddannelse for pædagogmedhjælpere og pædagogiske 
assistenter samt om opkvalificering af uddannelsesindhold og praktikker. 
 
Ved at øge ansættelsespuljen til PA i daginstitutionerne, bidrager Esbjerg Kommune til 
en mulig forøgelse af ansøgere til videre pædagoguddannelse og sikrer det besluttede 
niveau af pædagogiske assistenter i daginstitutionerne. 
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I relation til øget bosætning i vision 2025 vil dagtilbud af høj faglig pædagogisk kvalitet 
være attraktiv for målgruppen af småbørnsforældre. 
 
Debatten om minimumsnormeringer og implementeringen af de styrkede pædagogiske 
læreplaner har øget professionaliseringen af den pædagogiske praksis, og et højt fagligt 
niveau i dagtilbuddene vil være attraktivt rekrutteringsmæssigt og bosætningsmæssigt 
også for kommende medarbejdere i dagtilbud. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
70/20/10 modellen skaber ikke flere ansatte i dagtilbuddene, men mere kvalitet i 
dagtilbuddet med mere pædagogisk uddannet personale.  
 
4. Økonomi 
Hvis andelen af uddannet pædagogisk personale i dagtilbud skal øges uden at der 
samtidig sker en reduktion i antallet af medarbejdere, er der behov for tilførsel af ekstra 
midler til dagtilbudsområdet. 
 
Beregningerne af økonomien tager udgangspunkt i at antallet af medarbejdere er 
uændret, mens andelen af pædagoger/pædagogiske assistenter stiger. 
 
Modellen vil træde i kraft straks, men først give fuld effekt om nogle år, da ændring af 
personalesammensætningen først kan ske ved naturlig udskiftning i stillingerne. Der er 
indregnet en 4-årig indfasning af modellen. 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
70/20/10 personalesammensætning i 
daginstitutioner 

2.180,0 4.360,0 6.540,0 8.720,0 
      Drift – lønninger – brutto 2.390,0 4.770,0 7.155,0 9.565,0 
      Drift – tilskud til privat pasning 187,0 372,0 559,0 747,0 
      Drift – friplads- og søskendetilskud 201,0 411,0 616,0 799,0 

Drift – forældrebetaling -598,0 -1.193,0 -1.790,0 -2.391,0 
Områdets totale budget (brutto løn til 
pædagogisk personale i kommunale og 
selvejende daginstitutioner som indgår i 
modellen) 

313.389,4 314.197,9 315.961,5 315.961,5 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Over år vil der ske en udskiftning i personalesammensætningen til flere pædagoger og 
pædagogiske assistenter i stedet for øvrige personale, men først ved naturlig personale-
afgang. Når fuldt indfaset vil det betyde at ca. 152 årsværk til pædagogmedhjælpere/-
studerende er ændret til ca. 70 pædagoger og ca. 82 pædagogiske assistenter 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Området er omfattet af besparelser ved effektivisering og tilpasning af decentrale 
processer og arbejdsgange samt MEP besluttet ved budgetlægningen for 2019-22 samt 
reduktion via lokal effektivisering besluttet ved budgetlægningen for 2021-24. 
Der er ved budgetlægningen for 2021-24 tilført midler til investering i bedre 
normeringer i dagtilbud. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Fortsat udgiftspres på familieområdet 
Familieområdet har de seneste år oplevet et stigende udgiftspres. Området er blevet 
analyseret først af Marselisborg konsulenterne og siden af BDO. Der er igangsat flere 
styringsmæssige indsatser og den økonomiske udvikling på området følges tæt både af 
forvaltningen og politisk. I 2021 forventes et væsentligt merforbrug og det høje 
udgiftspres forventes at fortsætte i den kommende budgetperiode. Det foreslås, at der 
afsættes en pulje til at imødegå budgetudfordringer i budgetperioden. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Udviklingen i forbrug på familieområdet viser en stigning i udgifterne siden 2017. 
Familieområdet har siden 2017 gennemført flere budgettilpasninger og har også fået 
tilført budgetmidler. I 2021 og i 2022 har familieområdet fået tilført 8,4 mio. kr.  
samtidig med at området arbejder med analyser af driften.  
 
Figur 1. Udvikling i budget og regnskab på familieområdet 
 

 
 

 
Samlet set har udviklingen i forbruget de seneste år vist en stigende tendens, og 
forbruget følges derfor tæt. Der arbejdes løbende fokuseret med at nedbringe 
udgifterne på området, hvilket også lykkes i en del sager, men de økonomiske gevinster 
kan hurtigt udlignes af få meget dyre enkeltsager. 
 
Børn & Familieudvalget har sammen med Økonomiudvalget holdt et fælles 
budgettemamøde, hvor forvaltningen har givet en indsigt i budgetudfordringerne, og 
hvordan forvaltningen arbejder med budgetlægningen, aktivitetsudviklingen og flere 
ukendte faktorer med betydning for udgiftsniveauet på familieområdet.  
 
Børn & Familieudvalget får månedlige budgetstatus for familieområdet. Med 
udgangspunkt i det aktuelle forbrug og viden forventes pr. 31. juli 2021 et merforbrug 
på ca. 27,5 mio. kr. i 2021 på familieområdet. Området er i forbindelse med 
budgetrevision 30.4 givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr., som er finansieret af den 
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finansielle reserve på 30 mio. kr., som er en del af budgetaftalen for 2021. Herefter 
forventes et merforbrug på ca. 17,5 mio. kr. på familieområdet i 2021. 
 
Det forventede merforbrug forklares dels af den markante stigning i udgifterne sidste år 
og en mindre stigning i forbruget i 2021 i forhold til sidste år, hvor der særligt ses en 
stigning i meget udgiftstunge sager. 
 
Med ca. 300 månedlige underretninger kommer der løbende nye børn og unge til, der 
har brug for støtte efter Serviceloven. Samtidig er der børn og unge, hvor vi ikke lykkes 
med at skabe trivsel og udvikling og hvor indsatsen derfor øges – og tilsvarende er der 
børn og unge, hvor vi lykkes og indsatsen kan nedjusteres og for nogle helt afsluttes.  
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
I budgetaftalen 2021 fik familieområdet tilført 8,4 mio. kr. i 2021 og 2022. Med 
kendskab til det stigende udgiftspres på familieområdet foreslås at et tilsvarende beløb 
afsættes i 2023-2025. 
 
Familieområdet forventes også i 2022-2025 at opleve et stort udgiftspres og derfor 
foreslås, at der afsættes 10 mio. kr. årligt, som finansieres af den afsatte finansielle 
reserve, som en del af budgetaftalen for 2021. 
 
Forvaltningen har løbende orienteret både Børn & Familieudvalg og Økonomiudvalg om 
de budgetmæssige udfordringer på området. Det reelle behov for at lukke gabet mellem 
budget og forventet regnskab i 2021, forventes at udgøre yderligere ca. 17,7 mio. kr.  
 
Forvaltningen har ikke anmodet om det fulde beløb. Beløbet kan ændre sig både i 
nedadgående og opadgående retning i løbet af året og udviklingen kan ændre sig i 
årene frem. Det må samtidigt forventes, at det faktiske forbrug på området i årene frem 
skal reguleres i forbindelse med de løbende budgetrevisioner og/eller regnskabssager. 
 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Familieområdet 0,0 8.400,0 8.400,0 8.400,0 
    Drift, fortsættelse af tidligere bevilling 0,0 8.400,0 8.400,0 8.400,0 
    Drift, stigende udgiftspres 
   Finansiel reserve afsat i budget 2021 

10.000,0 
-10.000,0 

10.000,0 
-10.000,0 

10.000,0 
-10.000,0 

10.000,0 
-10.000,0 

     

Områdets totale budget 417.812,5 
 

409.348,5 
 

409.807,6 409.805,9 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
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7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Som en del af budgetaftalen 2020 blev der på familieområdet besluttet en handleplan, 
som indeholder både besparelser og tillægsbevilling til myndighed på familieområdet for 
at sikre budgetopretning for området. Budgettet blev korrigeret til 98% af den 
økonomiske prognose for regnskab 2019. 
 
Den økonomiske handleplan består at følgende indsatser: 
 
Mio.kr. 2020 2021 2022 2023 
Tillægsbevilling myndighed 69,6 75,6 80,6 80,6 
Besparelser -18,1 -20,2 -20,2 -20,2 
Ramme til at afbøde 
konsekvenser af 
besparelserne 

5,5 3,5 2,5 2,5 

Total 56,9 58,9 62,9 62,9 
 
 
Herudover er Myndighedsområdet yderligere kompenseret med 8,4 mio. kr. i 2021 og 
2022. 
 



Børn & Familieudvalget   BF 30-31 
Familie Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

02.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Reduktion af ventetid til forebyggende indsats ved Psykiatriteamet 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Psykiatriteamet (PTE) er et åbent og forebyggende tilbud, hvor børn og unge i 
aldersgruppen fra 6 år op til 18 år og deres forældre kan henvende sig uden 
forudgående visitation og få op til 8 samtaler.  
 
Målgruppen for samtaler i Psykiatriteamet er børn med angst, let OCD, tristhed, 
udadreagerende adfærd, skolevægring og psykosomatiske symptomer.  
 
Der er tale om et forebyggende tilbud til børn, som ikke har brug for psykiatrisk 
behandling og heller ikke en mere omfattende indsats fra Familierådgivningen.  
 
Målet er, at et kort forløb skal forebygge, at børn og unges psykiske udfordringer vokser 
sig så store, at der er brug for en mere intensiv indsats.  
 
For at reducere en meget lang ventetid på 6 måneder til Psykiatriteamet blev det i 2019 
besluttet administrativt at fjerne de 11-13-årige fra målgruppen for tilbuddet. 
Børn & Familieudvalget har på deres møde den 10. maj 2021 besluttet at genudvide 
målgruppen, så samtaler ved Psykiatriteamet er for børn i alderen fra 6 op til 18 år.   
 
Der har i løbet af 2020 og 2021 været en øget efterspørgsel på forløbene hos PTE. 
Pr. 21. april 2021 er der 35 børn på venteliste og ventetiden er pt. 2-3 måneder. 
Udvidelsen af målgruppen efter udvalgets beslutning betyder, at ventetiden vokser til 3-
4 måneder.  
 
Børn & Familieudvalget besluttede derfor på sit møde den 10. maj, at forvaltningen skal 
udarbejde ændringsforslag til opnormering med henholdsvis 1 og 2 årsværk ved PTE for 
enten at kunne fastholde, eller reducere ventetiden ved PTE samtidigt med, at man 
fremover inkluderer de 11-13-årige i målgruppen for tilbuddet; 
 

a) En tilførelse af 0,65 mio. kr. til ét årsværk, forventes at medføre at ventetiden 
kan fastholdes på 2-3 måneder som i dag. 

 
b) En tilførelse af 1,3 mio. kr., eller to psykologårsværk, forventes at medføre at 

ventetiden kan reduceres til 1 måned og dermed øge effekten af de 
forebyggende elementer i tilbuddet. 

 
I lyset af den stigende efterspørgsel på samtaler generelt hos PTE, anbefaler 
forvaltningen at der om muligt vælges en udvidelse med 2 psykologårsværk, altså 
model b. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Hvis der opnormeres med 1 årsværk, vil det betyde, at den nuværende ventetid på 2-3 
måneder kan fastholdes trods udvidelsen af målgruppen med de 11-13-årige. 
Serviceniveauet vil således være uændret.  
 
Hvis der opnormeres med 2 årsværk, kan ventetiden reduceres og serviceniveauet 
øges.  
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I et forebyggende tilbud er ventetiden afgørende for at problemerne ikke vokser og 
barnets udfordringer afhjælpes inden de udvikler sig og der kræves mere omfattende 
indsatser.  
 
4. Økonomi 
Model a) 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Opnormering med ét årsværk 650,0 650,0 650,0 650,0 

Lønninger, drift 650,0 650,0 650,0 650,0 
     

Områdets totale budget 1.337,1 1335,2 1335,2  
1335,2 

 
Alternativt: 
 
Model b) 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Opnormering med to årsværk 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 

Lønninger, drift 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 
     

Områdets totale budget 1.337,1 1335,2 1335,2  
1335,2 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Opnormering med 1 eller 2 årsværk 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Som en del af budgetaftalen 2020 blev der på familieområdet besluttet en handleplan, 
som indeholder både besparelser og tillægsbevilling til myndighed på familieområdet for 
at sikre budgetopretning for området. Budgettet blev korrigeret til 98% af den 
økonomiske prognose. 
 
Den økonomiske handleplan består at følgende indsatser: 
 
Mio.kr. 2020 2021 2022 2023 
Tillægsbevilling myndighed 69,6 75,6 80,6 80,6 
Besparelser -18,1 -20,2 -20,2 -20,2 
Ramme til at afbøde 
konsekvenser af 
besparelserne 

5,5 3,5 2,5 2,5 

Total 56,9 58,9 62,9 62,9 
 
 
Herudover er Myndighedsområdet yderligere kompenseret med 8,4 mio. kr. i 2021 og 
2022.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Øgede udgifter på socialområdet ved kortere skoledage  
 
2. Beskrivelse af forslag  
I forbindelse med velfærdsaftalen for skoleområdet, arbejder Esbjerg Kommune som 
frikommune med at indføre kortere skoledage.  
 
Dette gælder i nogle skolers tilfælde også for de skolesøgende børn, der til daglig måtte 
modtage tilbud ved kommunens aflastnings- eller døgninstitutioner under 
Specialcentret, som er tilbud til børn og unge med handicap. 
 
En kortere skoledag vil medføre, at børnene kommer tidligere fra skole til enten 
aflastningstilbud eller døgntilbud, og derfor kræver det en udvidelse af bemandingen på 
disse tidspunkter af dagen.  
 
Konkret forventes indførelsen af de kortere skoledage at medføre, at Specialcentrets 
døgntilbud (Rabu) skal udvide åbningstiden og bemandingen med i alt godt 2.000 timer 
pr. år. Dette svarer til ca. 1,3 årsværk, eller ca. 630.000 kr. i øgede lønudgifter og 
administration.  
 
Konsekvensen for de skolesøgende børn, der er visiteret aflastning ved Krohaven, 
vurderes at være i beskedent omfang, da de fleste af disse børn går på 
Præstegårdsskolen, hvor man for nuværende ikke planlægger at forkorte skoledagen i 
specialklasserne. Det forventes derfor, at der enten ikke eller kun i begrænset omfang 
vil være ekstraudgifter på aflastningsområdet. Evt. ekstraudgifter dækkes af 
Familieområdet. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Hvis der ikke tilføres budgetmidler tilsvarende det øgede behov for udvidet åbningstid 
som følge af frikommuneforsøget, kan der ikke leveres det samme serviceniveau som i 
dag. Specialcentret vurderer, at de nødvendige ressourcer til udvidet åbningstid, da må 
findes ved at skære i de medarbejderressourcer, der er til stede i de øvrige af døgnets 
timer.  
 
De børn, der er anbragt, har brug for megen støtte og flere er bevilget 
særforanstaltninger. En reduktion for de øvrige medarbejdertimer vil betyde mindre 
støtte til det enkelte barn, en skarpere prioritering af de mulige aktiviteter med børnene 
og risiko for øget udadreagerende adfærd, da det vil være sværere for medarbejderne 
at være på forkant i forhold til børnenes behov.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1000 kr. 

2022 2023 2024 2025 

     
Tilpasning af budget til øget udgift ved 
kortere skoledage 

630,0 630,0 630,0 630,0 
     Drift, Personaleudgifter 630,0 630,0 630,0 630,0 
     
Specialcentrets udgiftsbudget 57,7 57,6 57,6 57,6 
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Som forelagt i Børn & Familieudvalget den 31.maj 2021 forventes det, at konsekvensen 
af den kortere skoledag bliver, at Specialcentrets berørte tilbud skal udvide kapaciteten 
med et antal timer. Omfanget er afhængigt af børnenes klassetrin og hvilken skole de 
går på.  
 
Nedenfor er en model for beregning af konsekvenserne for Rabu ved indførelse af de 
kortere skoledage fra august 2021. 
 
Beregningerne er udarbejdet med forskellige forbehold for, at forvaltningen ikke på 
nuværende tidspunkt kender de eksakte konsekvenser af kortere skoledage ud i tiden. 
Den fremtidige sammensætning af børn, deres klassetrin, hvorvidt de går i SFO osv., 
kan i sidste ende påvirke omfanget af det ekstra antal timer, der kræves bemandet ved 
Rabu. 
 
Ved Rabu er der 22 børn, der til dagligt har skolegang primært ved Vadehavsskolen, der 
påvirkes af kortere skoledage. På Vadehavsskolen planlægges der for nuværende med 
en reduktion i timer svarende til 1-3 timer pr. uge, alt efter klassetrin. 
 
Fordelingen på klassetrin af de 22 børn ved Rabu forventes at medføre en gennemsnitlig 
nedgang i skoletimer på ca. 2,3 timer pr. barn. pr. uge.  
 
Hvis der regnes med 40 skoleuger, betyder det en øget nødvendig kapacitet på i alt ca. 
2.000 timer pr. år. Dette svarer til ca. 630.000 kr. i øgede personaleudgifter for et helt 
skoleår. 
 
Forvaltningen foreslår, at budgetforøgelsen kan udfases, såfremt man efter de 3 år med 
frikommuneforsøget vælger at gå tilbage til den almene folkeskolereform og antal 
undervisningstimer. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
1,3 årsværk 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Da man i sin tid gjorde skoledagene længere med indførelse af folkeskolereformen, blev 
lønbudgettet ved Rabu reduceret som følge af en forventning om at de skolesøgende 
børn da skulle opholde sig kortere tid i døgntilbuddet som følge af de længere 
skoledage.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Fastholdelse og videreførelse af Projekt "Fremskudt funktion" 
(psykiatri) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Fremskudt Funktion er et forebyggelsesprojekt mellem Psykiatrien i Region Syddanmark 
og de syddanske kommunerne som skal sikre, at børn og unge i mistrivsel får den rette 
hjælp i nærmiljøet. Projektet forløber i perioden 2019-2021. Projektet er kommunal 
forankret i Pædagogisk Enhed. 
 
Fremskudt funktion ønskes gjort permanent. 
 
I Syddanmark er der stort fokus på at styrke det tværsektorielle samspil mellem 
Psykiatrien i Region Syddanmark og kommunerne. En af indsatserne er projekt 
Fremskudt Funktion, som med opkvalificering af regionale og kommunale medarbejdere 
skal understøtte, styrke og udvikle samarbejdet omkring børn og unge i mistrivsel i 
Region Syddanmark. 
 
Projekt Fremskudt Funktion har haft til formål at  

 forbedre den direkte kommunikation mellem de kommunale, regionale aktører 
og almen praksis – samt med familierne 

 øge og koordinere det professionelle samarbejde på tværs af sektorer og dermed 
øge den samlede professionelle kompetence 

 etablere fælles behandlingsindsatser (PPR/psykiatri) 
 involvere frivillige aktører som medspillere i forhold til konkrete tilbud til børn, 

unge og forældre. 
 
Syddansk Sundhedsinnovation har i efteråret 2020 gennemført en midtvejsevaluering. 
Evalueringen viser, at de fleksible samarbejdsmodeller udviklet i projektet, har værdi i 
det tværsektorielle samarbejde. 
 
Projektet er nu gået ind i sin sidste fase, hvorfor der i løbet af 2021 skal tages stilling til 
en eventuel forankring af projektet. Socialdirektørforum og projektets styregruppe har 
derfor, med baggrund i midtvejsevalueringen, tilsluttet sig en række anbefalinger til 
permanentgørelse af Fremskudt Funktion.  
 
Socialdirektørforum har godkendt en proces for endelig stillingtagen til at gøre nogle af 
aktiviteterne i Fremskudt Funktion permanente. 
 
Sagen forelægges kommunaldirektørkredsen den 27. maj 2021 og hos Kommune 
Kontakt Rådet Syddanmark den 9. juni 2021. Herefter skal sagen behandles for endelig 
stillingtagen om permanentgørelse i Kommuner og Region.  
 
Stillingtagen til permanentgørelse  
Det anbefales, at en eventuel permanentgørelse af Fremskudt Funktion sker i en 
generisk samarbejdsmodel med en bred ledelsesmæssig forankring, og at fire ud af 
projektets syv indsatser gøres permanente: 

 Sparringsteam i hver kommune med regionale og kommunale medarbejdere 
 Tilbud om rådgivning og sparring på medarbejderniveau 
 Samarbejde med frivillige organisationer 
 Sparringsteamet iværksætter direkte indsatser 

 



Børn & Familieudvalget   BF 40-30 
Pædagogik Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

02.09.2021

Fremskudt Funktion understøtter de godkendte indsatser i Børne- og Ungeaftalen. Med 
en permanentgørelse af Fremskudt Funktion vil opgaver, der er en del af Børne- og 
Ungeaftalen og Forløbsprogrammerne, kunne understøtte det tværsektorielle arbejde. 
 
Ressourcebehov ved en permanentgørelse 
Det er op til hver enkelt part i det tværsektorielle samarbejde at beslutte, hvordan 
Fremskudt Funktion skal organiseres og finansieres. De anbefalede indsatser 
permanentgøres i en fleksibel, individuelt tilpasset samarbejdsmodel, og en 
permanentgørelse kan udmøntes i form af bilaterale aftaler. Der er derfor heller ikke 
taget stilling til hvordan samarbejdet konkret skal udmøntes ved en permanentgørelse. 
Dette arbejde sættes i gang i et samarbejde mellem Regionen, Familieafdelingen og 
Pædagogisk Enhed, såfremt midlerne gives til at arbejde med en permanentgørelse. Det 
vurderes som yderst vigtigt at permanentgørelsen sker i et tæt samarbejde med de 
relevante aktører. Med afsæt i projektperioden er det overbevisningen at indsatserne 
skal forankres i et tæt samarbejde mellem Pædagogisk Enhed, Familieafdelingen og 
Region Syddanmark for at give værdi for børn og unge og deres forældre. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
 
4. Økonomi 
For Esbjerg Kommune er det estimeret, at der er behov for et årsværk og derudover 
relaterede udgifter der svarer til en årlig samlet finansiering på 700.000 kr. hvis Esbjerg 
Kommune fremadrettet skal være aktivt deltagende i Fremskudt Funktion.   
 
Den regionale del af aktiviteterne udgør 4,5 mio. kr. (svarende til 8-9 stillinger) og er en 
del af den kommende psykiatriplan. 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Fastholdelse og videreførelse af 
Projekt "Fremskudt funktion" 
(psykiatri), drift 

700,0 700,0 700,0 700,0 

Områdets totale budget  0 0 0 0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
For at kunne udvikle disse behandlingstilbud er der behov for 1 årsværk. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen.  
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Opnormering af personale til nedbringelse af venteliste vedr. 
lovpligtige indsatser til det almene niveau 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Gennem flere år har der været efterspurgt, at indsatserne fra Pædagogisk Enhed bliver 
mere praksisrettede og konkrete for det pædagogiske personale. En forudsætning for 
det, er at de konkrete indsatser også kan times i forhold til behov.  
 
Der er løbende arbejdet med at komme tidligere i gang med praksisrettede indsatser i 
samarbejde med dagtilbud og skole, og der er effektiviseret på flere områder for at 
frigøre ressourcer til det praksisrettede arbejde.  
 
Selv om der er arbejdet kontinuerligt med at kunne komme tidligere i gang med 
indsatser på det almene niveauer, har det ikke været muligt at nedbringe ventetiden for 
de lovpligtige indsatser betragteligt.  
 
Den almene udvikling om at venteliste er grundlæggende udfordret af tre elementer. På 
den ene side er lovgivningsmæssige rammer om at vurdere børns behov for 
specialpædagogisk bistand, hvilket konkret betyder, at der skal udarbejdes en 
Pædagogisk Psykologisk Vurdering, hvis skoler eller dagtilbud har en vurdering af, at 
der kan være behov for specialpædagogisk bistand. 
Der har gennem årene været en konstant stor opgave med at få udarbejdet disse 
vurderinger, hvilket er en stor opgave. 
 
Et anden element, der har gjort det vanskeligt at nedbringe ventelister er en høj 
mødeaktivitet. Medarbejderne i Pædagogiske Enhed er optaget af mange TVÆRS møder 
samt andre mødetyper. Denne naturlige koordinering er der behov for, men det giver 
ikke meget tid til indsatser.  
 
Det sidste element der har gjort det vanskeligt at komme til at arbejde med rettidige 
indsatser tættere er en stor medarbejderudskiftning – særligt på det psykologiske 
område. Med en stor medarbejderudskiftning har det været svært at skabe kontinuitet i 
indsatserne.  
 
Opgaven med at kunne understøtte indsatser tæt på praksis, samt udviklingen i de 
specifikke indsatser, vil kræve øget fokus. Særligt set i lyset af Covid-19, hvor det har 
vist sig, at der er behov for flere og mere varierede indsatser målrettet pædagogisk 
personale, børn, unge og forældre. Samtidigt er der behov for en tidlig indsats i 
samarbejde med lærere og pædagoger, så der kan sættes tidligt ind i forhold til 
pædagogiske udfordringer, der er i skole og dagtilbud. 
 
Med en opnormering af personale vil udfordringerne beskrevet ovenfor blive minimeret 
og der vil være mulighed for nedbringelse af venteliste vedr. lovpligtige indsatser til det 
almene niveau. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
 
4. Økonomi 
Opstart 1. januar 2022. 
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Beløb i 1.000 kr. 
2022 2023 2024 2025 

Indsatsområde / resultatkrav     
Opnormering af personale til 
nedbringelse af venteliste vedr. 
lovpligtige indsatser til det almene 
niveau, drift 

1.950,0 1.950,0 1.950,0 1.950,0 

Områdets totale budget 41.709,6 41.673,9 41.361,3 41.361,3 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
For at kunne udvikle disse indsatser er der behov for 3 årsværk. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Området er omfattet af besparelser ved effektivisering og tilpasning af decentrale 
processer og arbejdsgange samt MEP besluttet ved budgetlægningen for 2019-22 samt 
reduktion via lokal effektivisering besluttet ved budgetlægningen for 2021-24. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Fastholdelse og udvikling af samarbejde med Lauritzen fonden 
- analysemedarbejder til projekt "Medvind i Østerbyen" 
 
2. Beskrivelse af forslag  
MedVind er en bevægelse og et samarbejde igangsat af Lauritzen Fonden og Esbjerg 
Kommune. Formålet med MedVind i Østerbyen er sammen at skabe bedre rammer for 
den sociale mobilitet i Esbjergs Østerby således, at alle finder vej gennem uddannelse 
og ind i beskæftigelse. 
 
Der søges om en opnormering med et årsværk til en analysemedarbejder til MedVind i 
Østerbyen med det formål at understøtte at indsatserne i højere grad end i dag er 
datadrevet.  
 
MedVind i Østerbyen har været etableret i 3,5 år, og alliancen går ind i en ny periode 
2022-2025, hvor der vil være endnu større fokus på data og analyse.  
Alliancen er nu veletableret, og der vil fremadrettet komme flere erfaringer, indsigter og 
indsatser, hvor Backbones understøttende rolle er afgørende.  
 
Der venter en større proces i at udvikle MedVind i Østerbyen til en mere data-dreven 
alliance, hvor der skal arbejdes mere kontinuerligt med shared-data. Herunder 
progressionsmålinger på målgruppen og systematisk opsamling af erfaringer fra 
forandringer i et systemisk perspektiv. 
 
Opgaverne for analysemedarbejder vil eksempelvis være:  

 Videreudvikling af MedVind i Østerbyens data-infrastruktur  
 Udvikle, designe og formidle analyser på baggrund af data fra MedVind i 

Østerbyen 
 Analysere og tolke på relevant data i konkrete indsatser 
 Udvikling af systematik for opsamling af data på systemiske niveau.  
 Understøtte aktører i MedVind i Østerbyens brug af data som styringsredskab 

 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Fastholdelse og udvikling af 
samarbejde, drift 

700,0 700,0 700,0 700,0 

Områdets totale budget 675,0 675,0 675,0 675,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Opnormeringen er med 1,0 årsværk 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
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7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Foreningskonsulent til støtte for foreningsområdet 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Det foreslås, at der ansættes en foreningskonsulent i Fritid, Sundhed & Omsorg. 
 
Med baggrund i den generelle borgersundhed ønskes flere borgere involveret i 
foreningsregi. I foreningerne er der dog mangel på frivillige kræfter, hvorfor der er 
behov for at understøtte foreningerne i deres arbejde med at rekruttere flere frivillige.  
 
Konsulenten skal således bl.a. understøtte foreningerne via følgende: 

 Rådgivning og udvikling af foreningerne 
 Rådgivning og vejledning omkring rekruttering og fastholdelse af frivillige 
 Rådgivning og vejledning omkring koordinering af frivillighedsindsatsen 
 Medvirken i konkrete tiltag rettet mod medlemsoptimering i foreningerne 

 
Derudover vil konsulenten også kunne bidrage med koordineringen af initiativer mellem 
foreninger og kommunale forvaltninger, samt indgå i og drive relevante netværk med 
foreninger og relevante interessenter på området. 
 
Det anbefales derfor at ansætte en konsulent med henblik på supervision, idérighed og 
hjælp til udviklingsområder generelt for foreningerne i Esbjerg Kommune, hvorved der 
også dannes et godt grundlag for den generelle optimering af borgersundheden. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ansættelse af en foreningskonsulent vil øge serviceniveauet overfor foreningerne. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ansættelse af foreningskonsulent, drift 500,0 500,0 500,0 500,0 
Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
1 årsværk - vedkommende forventes ansat under Økonomiudvalgets område. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Der vil i relevant omfang være samarbejde med øvrige områder i Esbjerg Kommune. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der blev i Budget 2018-2021 afsat midler til ansættelse af foreningskonsulent og til at 
optimere benyttelsen af kommunens fritidsfaciliteter. 
I budget 2019-2022 blev stillingen sparet væk som en del af moderniserings- og 
effektiviseringsprogrammets udmøntning. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Bevæg dig for livet – forlængelse af aktivitetspulje i 2023 samt 
generel forlængelse af projekt og aktivitetspulje efter aftaleudløb 
i 2023 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Kommune er Bevæg dig for livet visionskommune i perioden 2019 – 2023, og 
har derfor forpligtet sig på at understøtte kommunens borgere i alle livsfaser til at være 
fysisk aktive, både selvorganiseret, i foreningerne og i kommercielle idræts-/ 
træningsmiljøer.  
 
Målsætningen for visionsarbejdet er at 4.600 borgere skal gøres fysisk aktive, mens 
antallet af borgere der dyrker moderat og hård fysisk aktivitet skal stige med 4.000.  
Dertil er er målet at 50 % af borgerne skal være foreningsaktive, hvilket betyder at 
7.000 borgere skal rekrutteres til foreningslivet.  
 
Det er ved rammeaftalens indgåelse besluttet, at Esbjerg Kommune som 
visionskommune arbejder i hele kommunens virke og gennem indsatser på alle 
forvaltningsområder. Derfor tager arbejdet med visionen og indsatserne herunder 
udgangspunkt i et bredt udsnit af Kommunens eksisterende politikker, såsom Politik for 
Fritids- og Idrætsliv, Børn- & Ungepolitikken, Sundhedspolitikken, Seniorpolitikken, 
Landdistriktspolitikken samt den kommende Natur- og Parkpolitik. 
 
Det er den politiske følgegruppe og den administrative der i samspil sætter retningen, 
sikrer fremdriften og foretager prioriteringer med henblik på at realisere 
målsætningerne. Det vil ligeledes være her de konkrete handlingsplaner med tilhørende 
indsatser og tilbud godkendes og kvalificeres før de implementeres og går i drift.   
 
Kontraktperioden ønskes forlænget på samme vilkår i yderligere 4 år (2024 – 2027), 
således de gode tilbud og indsatser, der allerede er igangsat, fortsætter samtidig med 
en løbende udvikling af nye tilbud og indsatser på området.  
Samtidig ønskes den aktivitetspulje som blev afsat til budget 2021 og 2022 forlænget 
således den løber i både indeværende periode samt perioden 2024 – 2027. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Fastholdelse af eksisterende tilbud og indsatser samt igangsættelse af nye, hvorved 
borgerne oplever et større udbud af aktiviteter og tilbud på bevægelses-, motions- og 
idrætsområdet. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Bevæg dig for livet – forlængelse, 
drift 

0,0 500,0 820,0 820,0 
      Forlængelse af Bevæg dig for livet aftalen 0,0 0,0 320,0 320,0 

Forlængelse af pulje til tværgående aktiviteter 0,0 500,0 500,0 500,0 
Områdets totale budget 830,1 319,4 0,0 0,0 
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5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ved en forlængelse af Bevæg dig for livet aftalen vil også ansættelsen af en projektleder 
forlænges. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Budgettet placeres under Kultur & Fritidsudvalget. I forbindelse med tværgående 
aktiviteter kan der komme konsekvenser under andre udvalgs- og politikområder. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der blev i budget 2018-21 afsat midler til ansættelse af en projektleder for 
aftaleperioden 2019 – 2023, derudover er der afsat en pulje til tværgående aktiviteter i 
hhv. 2021 og 2022. 
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1. Udvikling af Esbjerg Sportscollege 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Esbjerg Sportscollege er i dag en selvejende institution (fond), og der er nedsat en 
bestyrelse, som består af repræsentanter udpeget af Byrådet og Business Esbjerg. 
Driften sker i et samarbejde med boligforeningen Ungdomsbo.  
Esbjerg Sportscollege, Esbjerg Kommune og uddannelsesinstitutionerne, fremmer 
udviklingen af talenter ved at etablere rammer og et helhedsorienteret miljø, som i 
samarbejde med klubberne og institutionerne skaber ideelle forhold for talentudvikling. 
På dette område spiller Esbjerg Sportscollege en væsentlig rolle – særligt i forhold til 
tiltrækning og fastholdelse af talenter. Derudover afspejler Esbjerg Sportscolleges 
værdier Team Danmarks værdisæt for dansk talentudvikling – HUSET (helhed, 
udvikling, samarbejde, engagement, trivsel). 
Esbjerg Kommune yder i dag ikke driftstilskud til college, men der findes en 
markedsføringsaftale med en værdi på kr. 100.000 årligt.  
 
Fra forvaltningens side er der for nyligt pågået en proces med evaluering med klubberne 
– samt indsamling af viden fra udvalgte college i andre større byer. Denne indsamlede 
viden har været afsættet i udarbejdelsen af dette udviklingsforslag, som har følgende 
primære indsatsområder: 

 Oprettelse af struktureret mentorfunktion – prioritering af rette 
personprofil, tilstedeværelse og tilgængelighed, evt. mere socialt og praktisk 
ansvar. Personen kan kombinationsansættes i samarbejde med klubber eller 
uddannelsesinstitutioner. 

 
 Styrkelse af miljøet på college – unik mulighed for at skabe et stærkt miljø 

på tværs af idrætsgrene. Sociale arrangementer og rammer til dette er 
afgørende, og skal samtænkes med mentorfunktionen, som er det oplagte 
bindeled. Derudover er det hensigtsmæssigt at talentmiljøet på college i højere 
grad har en rød tråd til det generelle arbejde med talentudvikling i Esbjerg 
Kommune (Eliteidræt Esbjerg).  
 

 Økonomi – herunder en mulig nedjustering af udgifter til husleje mm., så flere 
udøvere finder college attraktivt både på indhold og pris. Tilskuddet til husleje 
skal udbetales som støtte på udøverniveau jf. jura – Lov om Eliteidræt.  
 

 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Det er indsatsens hensigt, at Esbjerg Sportscollege bliver mere attraktivt og opnåeligt 
for flere klubber og idrætsgrene end det er tilfældet i dag. Derfor er det en målsætning, 
at der skal være et øget antal bosiddende udøvere – i tal minimum 25 udøvere fra 
minimum 5-6 idrætsgrene indenfor 4 år.  
Generelt vil indsatsen med understøttelse af college medføre en stærkere sammenhæng 
i indsatserne på talentudviklingsområdet – ligesom indsatsen også ligger i tråd med 
målene i Vision 2025 om øget bosætning og flere studerende i Esbjerg Kommune. 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Understøtte udvikling af Esbjerg Sportscollege, 
drift 

 

600,0 600,0 600,0 600,0 

Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen, idet mentorordningen aflønnes med honorar. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen.  
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen. 
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 Spareforslag  

 
1. Multifunktionel hal på Gl. Vardevej - Projektudvikling 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Tidens trend med nye idrætsvaner og brugergrupper samt forandringer i 
brugsmønstrene har været medvirkende til, at der igennem de senere år været et stort 
ønske om yderligere en hal i tilknytning eller umiddelbar nærhed af Blue Water Dokken. 
 
Ønsket har over tid udviklet sig fra at være en trænings—/opvarmningshal til nu, hvor 
der ses et konkret behov for en multifunktionel hal i området. 
 
Der er, udover den generelle udvikling indenfor fritidsområdet, også nogle mere 
konkrete årsager til, at behovet er opstået, herunder: 
 

 Flere idrætsgrene har krav om, at der er en opvarmningshal, når der afholdes 
nationale eller internationale mesterskaber.  

 Når Blue Water Dokken bruges til ikke idrætslige begivenheder, er det helt 
afgørende, at der stadig er træningsfaciliteter til de aktiviteter som ”skubbes ud”. 

 Blue Water Dokken er i dag meget hårdt booket og en multifunktionelhal vil 
afhjælpe denne udfordring. 

 Det opleves i dag, at der er flere store breddearrangementer, som må fravælge 
Blue Water Dokken, da der kun findes én spilleflade. 

 
Med etableringen af en multifunktionel hal kan der skabes rum til både de veletablerede 
og de nyere idrætsaktiviteter og dermed også rum til flere sociale fællesskaber.  
 
Hallen skal således rumme de mange selvorganiserede idrætsudøvere, der ikke er 
aktive i foreninger, samtidig med, at foreningslivet også kan udvikle sig yderligere. 
Hallen retter sig dermed både mod de traditionelle idrætsgrene og de nyere trends i 
samfundet som f.eks. parkour, crossfit, skatere, dansere mv. 
 
Forvaltningen ønsker derfor i 2022 at gennemføre en projektudviklingsproces, hvor 
man, i samskabelse med de professionelle brugere af Blue Water Dokken, 
Atletikklubben, Sport & Event Park Esbjerg og eventuelt andre interessenter, ønsker at 
afdække behovet yderligere, med det formål at fremsende en kvalificeret ansøgning til 
Budget 2023-26 om etablering af en multifunktionel hal på Gl. Vardevej. 
 
Der ansøges derfor om midler til gennemførelse af projektudviklingsprocessen. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Multifunktionel hal på Gl. Vardevej – 
Projektudvikling, drift 

300,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Ny klub for specialklasserækken på Bakkeskolen 
 
2. Beskrivelse af forslag  
På grund af covid19 har skolerne så vidt muligt skulle holde eleverne i faste hold adskilt 
fra andre elever. Det betød at Bakkeskolen har haft børn fra specialklasserne for sig selv 
og besluttede i den forbindelse, at etablere et klubtilbud til eleverne på Bakkeskolen. 
Klubben har været benyttet indenfor rammerne for fritidsklubber i forhold til 
åbningstider. Dog har klubtilbuddet været benyttet af elever fra specialklasserækkerne 
op til 9. klasse, som ellers hører til ungdomsklubberne. Det er dog oplevelsen, at elever 
i specialklasserækkerne har stor glæde af at kunne benytte et klubtilbud umiddelbart 
efter skoledagens afslutning fremfor at tage hjem. 
 
Det er skolens oplevelse, at løsningen er bedre for både elever og forældre både i 
forhold til trivsel og især tryghed. Samtidig løser den en pladsmæssig udfordring og 
giver en bedre sammenhæng mellem skole og fritidstilbud for disse elever, der generelt 
trives bedst i det ”nære og velkendte”. Skolen ser en markant øget elevtilgang til 
tilbuddet, som løbende modtager flere indmeldinger (pt er indmeldt ca. 20 elever).  
 
Det foreslås, at klubtilbuddet til eleverne i specialklasserne kan fortsætte fremadrettet.  
 
Det nye klubtilbud oprettes til elever fra specialklasserækken på Bakkeskolen. 
Klubtilbuddet vil have åbningstider som fritidsklubberne men vil også være for elever i 
udskolingen. 
 
Det vurderes ikke, at der kan oprettes en specialiseret fritidsklub under de eksisterende 
AL-klubber. Det foreslås derfor, at klubtilbuddet – ligesom de almindelig fritids- og 
klubtilbud – bliver en klub med forældrebetaling. Elever i specialklasserækken på 
Bakkeskolen vil derfor fremadrettet høre til dette særlige klubtilbud og ikke til AL-
klubbens gratis fritidsklub 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Forslaget betyder, at der fremadrettet etableres et klubtilbud med forældrebetaling og 
åbningstider svarende til fritidsklub, som er målrettet elever fra specialklasserækken på 
Bakkeskolen. Elever fra specialklasserækken vil ikke fremadrettet kunne anvende AL-
klubben. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ny klub til specialklasserækken på 
Bakkeskolen, drift 

689,5 689,5 689,5 689,5 

Områdets totale budget     

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Opnormeringen svarer til to pædagoger i åbningstiden svarende til fritidsklubbens 
åbningstid (980 timer årligt). 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
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- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. AL-klubber – 3 personer i åbningstiden 
 
2. Beskrivelse af forslag  
I 2019 blev de nye principper for SFO og klubber godkendt. Efterfølgende er 
principperne udmøntet i rammer for fritids- og ungdomsklubber.  I forbindelse med de 
nye principper, blev også formålet for SFO og klubber godkendt. Principperne beskriver 
nogle skærpede krav til AL-klubberne i forhold til de almene klubber. 
 
De fælles formål for SFO og klubber lyder: 
SFO og fritids- og ungdomsklubber skal i samarbejde med børnene og de unge skabe 
aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, 
selvstændighed og forståelse for demokrati. Som led heri skal de bidrage til at udvikle 
børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. 
 
De skærpede formålskrav for AL-klubber lyder: 
AL-klubberne skal arbejde for at børn og unge i området bliver fortrolige med danske 
normer og værdier. Det sker bl.a. ved at bidrage til at børnene og de unge kan have 
sunde sociale relationer til voksne og jævnaldrende på tværs af kulturer. 
 
Al-klubberne medvirker til børn og unges dannelse, således at de får en forståelse for 
rettigheder, forpligtelser og de demokratiske frihedsværdier, som det danske samfund 
bygger på. Det sker bl.a. gennem et større fokus på at understøtte de unges muligheder 
for job og uddannelse, herunder arbejde med kommunikation og adfærd. 
 
Ligeledes fremgår det af princip 3 for SFO og klubber: 
I 3 udfordrede boligområder oprettes kontingentfrie fritids- og ungdomsklubber efter 
Dagtilbudslovens §65, kaldet AL-klubber. AL-klubberne er en lokal forebyggende 
indsats, som indgår i samarbejder med andre ungeindsatser, herunder bandeindsatsen.  
 
AL-klubberne understøtter opbygning af gode sociale fællesskaber, integration af børn 
med anden kulturel baggrund end dansk, tilknytning til fritids- og foreningslivet samt en 
indsats for fritidsjobs. Al-klubberne arbejder tæt sammen på tværs af skolerne og med 
SSP Forebyggelse & Vejledning. Tilbud til de særlige målgrupper fastlægges efter de 
aktuelle behov. 
 
For at sikre at AL-klubberne kan løfte den skærpede opgave og sikre en forsvarlig 
bemanding i åbningstiden, blev det anbefalet, at der som minimum skulle være 3 
personer på arbejde i AL-klubbernes åbningstid. En opgørelse over økonomien for AL-
klubberne viser, at det ikke er muligt inden for det nuværende budget, såfremt man 
fastholder omfanget af de eksisterende tilbud.  
 
Beregninger viser, at der bør tilføres AL-klubberne ca. kr. 650.000 kr. årligt til ekstra 
lønninger for at opfylde intentionen med 3 personer på arbejde i åbningstiden. 
 
Manglende indtægt: 
På budgettet for AL-klubberne står en indtægt på kr. 594.700 årligt. AL-klubberne er 
gratis for brugerne, hvorfor der ikke vil komme en indtægt i form af forældrebetaling. 
Den manglende indtægt vil reducere det nuværende AL-klubtilbud, hvis den skal findes 
inden for det eksisterende budget. Det foreslås derfor, at denne indtægt nulstilles. 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
AL-klubberne – 3 personer i 
åbningstiden 

1.304,4 1.312,2 1.311,7 1.311,7 
Lønbehov – 3 ansatte i åbningstiden 641,4 648,8 648,4 648,4 
Driftsbehov 68,3 68,7 68,6 68,6 
Manglende indtægt nulstilles 594,7 594,7 594,7 594,7 

Områdets totale budget 4.971,9 4.964,2 4.964,6 4.964,6 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Tilførsel af 1,5 stilling til fordeling mellem AL-klubberne 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. AL-klubber – 1 ekstra stilling til deling i åbningstiden 
 
2. Beskrivelse af forslag  
I 2019 blev de nye principper for SFO og klubber godkendt. Efterfølgende er 
principperne udmøntet i rammer for fritids- og ungdomsklubber.  I forbindelse med de 
nye principper, blev også formålet for SFO og klubber godkendt. Principperne beskriver 
nogle skærpede krav til AL-klubberne i forhold til de almene klubber. 
 
De fælles formål for SFO og klubber lyder: 
SFO og fritids- og ungdomsklubber skal i samarbejde med børnene og de unge skabe 
aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, 
selvstændighed og forståelse for demokrati. Som led heri skal de bidrage til at udvikle 
børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. 
 
De skærpede formålskrav for AL-klubber lyder: 
AL-klubberne skal arbejde for at børn og unge i området bliver fortrolige med danske 
normer og værdier. Det sker bl.a. ved at bidrage til at børnene og de unge kan have 
sunde sociale relationer til voksne og jævnaldrende på tværs af kulturer. 
 
Al-klubberne medvirker til børn og unges dannelse, således at de får en forståelse for 
rettigheder, forpligtelser og de demokratiske frihedsværdier, som det danske samfund 
bygger på. Det sker bl.a. gennem et større fokus på at understøtte de unges muligheder 
for job og uddannelse, herunder arbejde med kommunikation og adfærd. 
 
Ligeledes fremgår det af princip 3 for SFO og klubber: 
I 3 udfordrede boligområder oprettes kontingentfrie fritids- og ungdomsklubber efter 
Dagtilbudslovens §65, kaldet AL-klubber. AL-klubberne er en lokal forebyggende 
indsats, som indgår i samarbejder med andre ungeindsatser, herunder bandeindsatsen.  
 
AL-klubberne understøtter opbygning af gode sociale fællesskaber, integration af børn 
med anden kulturel baggrund end dansk, tilknytning til fritids- og foreningslivet samt en 
indsats for fritidsjobs. Al-klubberne arbejder tæt sammen på tværs af skolerne og med 
SSP Forebyggelse & Vejledning. Tilbud til de særlige målgrupper fastlægges efter de 
aktuelle behov. 
 
For at sikre at AL-klubberne kan løfte den skærpede opgave og sikre en forsvarlig 
bemanding i åbningstiden, blev det anbefalet, at der som minimum skulle være 3 
personer på arbejde i AL-klubbernes åbningstid. En opgørelse over økonomien for AL-
klubberne viser, at det ikke er muligt inden for det nuværende budget, hvis man 
fastholder omfanget af de eksisterende tilbud.  
 
Beregninger viser, at der bør tilføres AL-klubberne ca. kr. 650.000 kr. årligt til ekstra 
lønninger for at opfylde intentionen med 3 personer på arbejde i åbningstiden, svarende 
til ca. 1,5 stilling). Det foreslås, at der tilføres 1 stilling til deling mellem de 3 AL-
klubber. 
 
Manglende indtægt: 
På budgettet for AL-klubberne står en indtægt på kr. 594.700 årligt. AL-klubberne er 
gratis for brugerne, hvorfor der ikke vil komme en indtægt i form af forældrebetaling. 
Den manglende indtægt vil reducere det nuværende AL-klubtilbud, hvis den skal findes 
inden for det eksisterende budget. Det foreslås derfor, at denne indtægt nulstilles. 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
AL-klubberne – 3 personer i 
åbningstiden 

1.089,5 1.089,3 1.089,2 1.089,2 
Lønbehov – 1 ekstra ansat i åbningstiden 447,2 447,2 447,2 447,2 
Driftsbehov 47,6 47,4 47,3 47,3 
Manglende indtægt nulstilles 594,7 594,7 594,7 594,7 

Områdets totale budget 4.971,9 4.964,2 4.964,6 4.964,6 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Tilførsel af 1 stilling til fordeling mellem AL-klubberne 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
- 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. AL-klubber – Nulstilling af manglende indtægt 
 
2. Beskrivelse af forslag  
På budgettet for AL-klubberne er der fejlagtigt budgetteret med en indtægt på kr. 
594.700 årligt. AL-klubberne er gratis for brugerne, hvorfor der ikke vil komme en 
indtægt i form af forældrebetaling. Den manglende indtægt vil reducere det nuværende 
AL-klubtilbud, hvis den skal findes inden for det eksisterende budget. Det foreslås 
derfor, at denne indtægt nulstilles. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
AL-klubberne – manglende indtægt 
nulstilles, drift 

594,7 594,7 594,7 594,7 

Områdets totale budget 4.971,9 4.964,2 4.964,6 4.964,6 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Levende musik i skolen 
 
2. Beskrivelse af forslag 
På foranledning af Kultur & Fritidsudvalget har en såkaldt Handletank bestående af 
repræsentanter fra Esbjerg Ensemble, Esbjerg Kommunes Kreative Orkester, Tobakken, 
Sangakademiet, LegeKunst, Den Ny Opera, Kulturskolen Esbjerg, Dagpasning og 
Folkeskolerne identificeret konkrete bud på hvordan vi i Esbjerg Kommune sikrer, at 
børn fremover har et mere lige grundlag for musisk dannelse ved, at alle børn i 
dagtilbud og skole møder levende musik på en kvalitetssikret og professionel måde. 
 
Det fremgår af Handletankens drøftelser at alle børn i Esbjerg Kommune fremover bør 
tilbydes en koncert eller et musisk forløb en gang om året gennem hele deres 
daginstitutions- og skoletid. Koncerterne, musiske forløb og musikgenrer skal tilpasses 
børnenes alderstrin. 
 
Handletanken anbefaler for det første, at der fremover benyttes lokale kunstnere, 
aktører og kulturinstitutioner, i kombination med nationale kunstnere, som hyres ind via 
skolekoncertsamarbejdet Levende Musik i Skolen (LMS). Dette kræver, at der afsættes 
midler til et medlemskab af LMS. 
 
Handletanken anbefaler for det andet, at der afsættes midler til koordinering af 
indsatsen. Den øgede brug af lokale aktører, dialogen med skoler/dagtilbud og den 
praktiske koordinering vil i øjeblikket ikke kunne klares, uden at det går ud over den 
eksisterende opgaveudførelse. Ambitionerne i Handletankens første anbefaling kan med 
andre ord ikke indfris, hvis ikke Handletankens anden anbefaling også imødekommes. 
 
Handletanken anbefaler for det tredje, at der afsættes midler til transport, så det 
specielt i udskolingen vil være muligt for eleverne at opleve den levende musik i 
professionelle rammer.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Levende musik i skolen, drift 312,5 750,0 750,0 750,0 
Områdets totale budget - - - - 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Der oprettes en deltidsstilling til koordinering af forløb og begivenheder i dagtilbud samt 
kontakt til skoler og institutioner. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Følges Handletankens – og dermed Kultur & Fritidsudvalgets – anbefalinger, vil 
mulighederne for at styrke børns møde med levende musik naturligvis være et tilbud til 
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skolerne, som de helt i tråd med intentionerne i Fremtidens Folkeskole selv kan vælge 
om de vil benytte sig af. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Esbjerg Kommune har tidligere været en del af skolekoncertsamarbejdet Levende Musik 
i Skolen (LMS). Dette samarbejde blev imidlertid sparet væk i forbindelse med budget 
2018-21. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Realiseringspulje til ”Kunst i det offentlige rum” 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Strategien er blevet udarbejdet i et tværgående samarbejde mellem udvalgte chefer og 
medarbejdere i Børn & Kultur, Teknik & Miljø samt en repræsentant fra Esbjerg 
Kommunes Kunstråd. Statens Kunstfond har bevilget 100.000 kr. i støtte til ekstern, 
kunstfaglig rådgivning. 

Til udmøntning af den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum fremsender 
Kultur & Fritidsudvalget et udviklingsforslag til kommunens budget for 2022 og frem 
vedrørende en årlig pulje på 1,0 mio. kr. Midlerne fra puljen placeres hos Børn & Kultur, 
men anvendes på tværs af forvaltninger i forbindelse med udmøntning af strategien.  

Midlerne fra puljen anvendes på: 

 De tre kunstbegreber:  
1) Innovativ byudvikling med kunstneriske metoder  
2) Inddragende kunstprojekter og 1:1 testing 
3) Permanente kunstværker. 

 Finansiering af kunstrådet.  
 Medfinansiering ved fundraising. 
 Vedligehold og renovering af kunstværker (ved større udgifter skal der søges om 

separate midler) 

Motivationen og argumenterne for at prioritere kunsten i kommunerne, både 
økonomisk, ressource- og personalemæssigt, er:  

 Det er vigtigt, at der fra kommunens side er en primær økonomi, som sikrer 
ejerskab, prioritering og realisering af kunst i det offentlige rum.   

 Ved at sikre en egenfinansiering står vi stærkere i forhold til at rejse 
medfinansiering ved fondsansøgninger.  

 Kunst i byrummet kan på flere planer skabe en merværdi – stolthed, 
identitetsmarkører, løft til område/områdefornyelse m.m. 

 Det er nødvendigt at afsætte midler til renovering og vedligehold af 
kunstværkerne, både af sikkerhedsmæssige og æstetiske grunde. 

 Kunst i byrummet understøtter Vision 2025. 

Det er vigtigt, at puljens ubrugte midler kan overføres til året efter, så det bliver muligt 
at akkumulere midler til medfinansiering af større og flerårige projekter.  

Puljen på 1,0 mio. forventes at blive suppleret i mindre grad af eksisterende puljer og 
midler, såfremt det understøtter projekter, initiativer mv. i regi af eksempelvis 
bymidtesamarbejdet, midler koblet op på Vision 2025, Kulturpolitikken m.v.  

Puljen på 1,0 mio. kr. er fastsat på baggrund af en national kortlægning. Kommunerne 
har forskellig praksis, men typisk genereres midler til kunst ved at afsætte 1 – 2 
procent af anlægssummen suppleret med en årlig kunstpulje. Til sammenligning med 
Esbjerg Kommune ville blot 1 procent af det årlige anlægsbudget på ca. 180 mio. kr.  
svare til 1,8 mio. kr. årligt.  



Kultur & Fritidsudvalget   KF 30-31 
Kultur Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

02.09.2021

Det anbefales, at Esbjerg Kommune indleder med en årlig pulje til kunst, hvor 
beløbsstørrelsen matcher øvrige kommuners prioritering. Der vil løbende foregå en 
vurdering af den afsatte pulje med henblik på realiseringen af strategiens indsatser. 

Den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum samt oversigt over nationale 
eksempler på økonomisk prioritering af kunst er vedlagt som bilag. 

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Udmøntning af tværgående kunststrategi 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Pulje til udmøntning af tværgående 
strategi for kunst i det offentlige rum, 
drift 

1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 

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

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Puljen anvendes på tværs af kommunens forvaltninger 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Genopretning og overdragelse af vedligehold til Ejendomme 
vedr. Midtgård og Guldager Naturskole 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Myrthue – Natur, Kultur & Læring har 7 områder/matrikler i Esbjerg Kommune. Nogle 
steder er det Ejendomme, der står for vedligeholdelsen, men af historiske årsager er 
bygningerne ved Guldager Naturskole og ved Midtgård ikke med i denne ordning. I for-
bindelse med omorganiseringer, hvor Myrthue fik overdraget driften af bygningerne, 
fulgte der heller ikke vedligeholdsbudget med til Myrthue. 
 
Dette er uholdbart på lang sigt, og det foreslås derfor, at der afsættes et årligt budget-
beløb til vedligeholdelse af de største bygninger med fundament, og at budgetbeløbet 
overføres til Ejendomme.  
Det vil for Guldager Naturskoles vedkommende betyde stuehus på 120 m2, lade på 317 
m2 og mandskabsbygning på 77 m2, i alt 514 m2.  
For Midtgård er det hovedhus på 249 m2, dyrestald på 292 m2 og hal på 400 m2, i alt 
941 m2. 
Myrthues mange andre steder f.eks. hytter, shelters, husdyrsteder og hele Jernalderby-
en vedligeholdes fortsat af Myrthue. 
 
Ejendomme har besigtiget de aktuelle bygninger og foreslår, at der afsættes følgende 
éngangsbeløb til genopretning:  

 Lovliggørelse af el-installationer i Guldager Naturskole, 40.000 kr. 
 Reparation af murværk/gesims på Guldager Naturskole, 25.000 kr. 
 Udskiftning af stoker- og oliefyr til luft/vand varmepumpe i kælderen i Midtgårds 

hovedhus, 160.000 kr. 
  
Dertil kommer et årligt vedligeholdsbeløb på 122 kr. pr. etageareal, dvs. for Guldager 
Naturskole 62.700 kr. og for Midtgård 114.800 kr.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Overdragelse af vedligehold til Ejen-
domme – Midtgård og Guldager Na-
turskole, drift 

402,5 177,5 177,5 177,5 

Områdets totale budget (Myrthue drift, netto) 9.552,5 9.510,5 9.511,5 9.511,5 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Vedligeholdsbeløbet overføres til Ejendomme, Vedligehold 
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7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Myrthues driftsbudget er omfattet af generelle rammebesparelser.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Byhistorisk Arkiv – udvidelse af magasinkapacitet under Ho-
vedbiblioteket samt GDPR-sikring af adgangen 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Udvidelsen ønskes gennemført med et ekstra lokale i tilknytning til et eksisterende ma-
gasin under Hovedbiblioteket og ved udskiftning af stationære reoler med kompaktreo-
ler, så plads til gangarealer minimeres og hyldemeterplads optimeres. Desuden ønskes 
GDPR-sikring af adgangen, da magasinerne indeholder mange arkivalier med personføl-
somme data. 
 
De nuværende magasiner er fyldte, dels fordi nogle af arkivets fjernmagasiner er afvik-
let (bl.a. salg af administrationsbygning i Bramming og flytning af sager fra socialområ-
dekontor Jerne som konsekvens af GDPR-lovgivning) dels returnering af byggesager 
som har været sendt til digitalisering i Polen. 
Desuden afventer bevaringspligtige arkivalier, ca. 3.100 hyldemeter, på at blive overført 
til bevaringsmagasinerne. 
Det er også usikkert hvor længe Arkivet kan disponere over kælderrum i administra-
tionsbygningen i Ribe pga. ændret brug og begyndende udlejning af dele af bygningen.   
 
Biblioteket har oplyst, at en større kassation i bogsamlingen kan frigøre et kælderlokale, 
som dermed kan tilbageføres til arkivet. 
I magasinerne er der p.t. ca. 2.400 hyldemeter inkl. det nuværende biblioteksrum, men 
ved udskiftning til kompaktreoler kan der være ca. 8.700 hyldemeter. 
  
Løsningen skal afhjælpe det akutte magasinbehov, som arkiverne i Ribe og Esbjerg har 
og samtidig gøre det muligt at opstille arkivalierne, så der kan ekspederes i dem til pu-
blikum og administration på en måde, så arbejdsmiljølovgivningens regler overholdes. 
Samtidig skal den fysiske bevaring af arkivalierne sikres.  
 
Udgiften kan deles over 3 budgetår, således: 
År 1: GDPR-sikring af adgang til alle magasiner, overtagelse af ledigt biblioteksmagasin 
1 og indretning af magasin 3 med kompaktreoler 
År 2: indretning af magasin 1 med kompaktreoler 
År 3: Indretning af magasin 2A og 2B med kompaktreoler   
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udvidelse af magasinkapacitet og GD-
PR-sikring, drift 

654,3 806,3 1.712,5 0,0 
Områdets totale budget 6.356,7 5.432,1 5.432,6 5.432,6 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
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6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Arkivet er omfattet af generelle rammebesparelser.



Kultur & Fritidsudvalget   KF 30-34 
Kultur Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

02.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Børnevenlig Kommune 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Børnevenlige Byer og Kommuner er et verdensomspændende UNICEF-initiativ, som 
ønsker at realisere børns rettigheder og gøre byer og kommuner mere børnevenlige. I 
dag er mere end 30.000 byer i over 40 lande med i initiativet. 
 
Billund er landets eneste certificerede, børnevenlige kommune, mens Gladsaxe, 
Aalborg, Odense og Nyborg er i gang med certificeringsprocessen. Det tager cirka tre år 
på at opnå certificering som Børnevenlig By og Kommune.   
 
For at opnå certificering skal den enkelte kommune stille en sekretariatsfunktion og en 
projektorganisation til rådighed. Det vurderes opgaven i Esbjerg Kommune som 
minimum vil kræve 2,5 årsværk. 
 
Indsatsen skal være tværgående. Første skridt er en kortlægning og situationsanalyse 
af børns rettigheder i kommunen. Derefter udarbejdes en handlingsplan og først når 
den er implementeret og godkendt af UNICEF kan certificeringen opnås. Derefter indgås 
en ny, mindst to-årig samarbejdsaftale med UNICEF om konkrete initiativer og 
projekter, hvis certificeringen skal fastholdes. 
 
Med Børnevenlige Byer og Kommuner skabes en systematisk tilgang via inddragelse af 
og samskabelse med børnene. Børnene får mulighed for at være med til at forme deres 
by og kommune, hvilket fremmer deres rettigheder og arbejdet med Verdensmålene 
(især mål 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 og 17). Børnene vil opleve at: 
 

 blive værdsat, respekteret og fair behandlet 
 blive hørt 
 have adgang til sociale ydelser 
 være tryg og sikker 
 have familietid, leg og fritid 

 
En børnevenlig kommune indgår i et verdensomspændende netværk med 
erfaringsudveksling og tværgående vidensdeling. Desuden opnås øget politisk interesse 
og bevågenhed i forhold til børnerettigheder og et øget fokus på børn som samskabende 
verdensborgere. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Børnevenlig Kommune, drift 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 
      Løn, 2,5 årsværk 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 
      Driftsbudget 300,0 300,0 300,0 300,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Driftsudgifterne fordeler sig med 1,5 mio. årligt til personale og 300.000 årligt til 
aktiviteter. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
2,5 nye årsværk. Opgaven med en Børnevenlig kommune placeres ved Kultur & Projekt 
i Børn & Kultur. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Esbjerg Kommune har på flere punkter allerede en prioriteret indsats i forhold til netop 
børn. Både Vision 2025 og Børn & Ungepolitikken forholder sig således til børns 
nærmiljøer og opvækstvilkår. 
 
Certificering som UNICEF Børnevenlig Kommune må forventes at medføre en 
rammesætning af hele børneindsatsen, som på nuværende tidspunkt vil være i konflikt 
med principperne for det frihedsforsøg som kommunens skoler er en del af fra 2021-
2024.   
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

   

Børnevenlig Kommune 

 

Baggrund – hvad betyder det at være Børnevenlig Kommune 

Børnevenlige Byer og Kommuner er et verdensomspændende UNICEF-

initiativ og -netværk, som ønsker at realisere børns rettigheder og gøre 

byer og kommuner mere børnevenlige. Man samler lokale myndigheder 

og civilsamfundsorganisationer, den private sektor, skoler og 

uddannelser, lokale medier samt børn og børnefaglige organisationer om 

opgaven. På verdensplan er der allerede mere end 30.000 byer i over 40 

lande med i initiativet.  

 

 

Børnevenlige Byer og Kommuner i Danmark 

Billund Kommune opnåede som den første kommune i Danmark den 16. 

september 2020 anerkendelse og certificering af FN som børnevenlig by 

og kommune. Men Gladsaxe Kommune og Aalborg Kommune er også i 

gang med certificeringsprocessen og Odense Kommune og Nyborg 

Kommune er i undersøgelses-/opstartsfasen.  Billund-, Gladsaxe- og 

Aalborg Kommune er pilotkommuner for Børnevenlige Kommuner i 

Danmark. Årsagen til at Billund hurtigere er blevet certificeret end 

Gladsaxe- og Aalborg Kommune skyldes, at Billund Kommune i 10 år har 

arbejdet med visionen Børnenes Hovedstad om, at Billund skal være 

hovedbyen og kraftcenteret for viden om børn, leg og læring både 

nationalt og internationalt. Derfor havde Billund allerede en organisation, 

netværk og en række initiativer at trække på. Unicef forventer at en by 

eller en kommune gennemsnitligt bruger 3 år på at opnå certificering som 

Børnevenlig By og Kommune.  

 

 

Forpligtelser og krav før certificering som Børnevenlig Kommune 

Den enkelte kommune forpligter sig til at stille en sekretariatsfunktion til 

rådighed for samarbejdet samt en projektorganisation. Billund Kommune 

har anvendt ca. 2 årsværk i perioden 2018-2020 indtil certificeringen som 

Børnevenlig Kommune, men vurderingen er, at en kommune af Esbjergs 

størrelse og karakter må forventes at skulle anvende minimum 2,5 

årsværk. 

 

Det er meget vigtigt at få projektorganisationen bredt funderet i 

kommunen, da det ellers kan være en udfordring at få skabt ejerskab og 

tilstrækkeligt med ledelsesmæssig opbakning fra de enkelte fagområder. 

 

Børn & Kultur 
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I Billund Kommune er der, udover to projektlederne fra Byråds-

sekretariatet, nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 

Dagtilbud, Skole, Kultur & Fritid og Byplan. Den organisation, der bygges 

op om initiativet skal afspejle, at det er en tværkommunal indsats og en 

universal måde at tænke børnene ind i de kommunale beslutninger på. 

 

For at kunne blive certificeret som Børnevenlig Kommune skal den 

enkelte kommune, efter indgåelse af en samarbejdsaftale med Unicef, 

først udarbejde en kortlægning og situationsanalyse af børns rettigheder i 

kommunen i samarbejde med børnene selv. På den baggrund udvikles i 

samarbejde med Unicef Danmark en handlingsplan, som reflekterer 

prioriteter i den lokale kontekst. Certificeringen som Børnevenlig By og 

Kommune opnås først, når projekterne og initiativerne i handlingsplanen 

er realiseret og godkendt som gennemført af Unicef. 

 

For efterfølgende at fastholde anerkendelsen og beholde certificeringen 

som Børnevenlig By og Kommune skal den enkelte kommune indgå en ny 

individuel samarbejdsaftale af minimum 2 års varighed med Unicef om en 

række konkrete initiativer og projekter.  

 

Der skal påberegnes tid til opsamling og dokumentation af de 

gennemførte initiativer og projekter relateret til Børnevenlige Byer og 

Kommuner. 

 

Unicef Danmark har ansvaret for implementeringen af Børnevenlige Byer 

og Kommuner i Danmark, men Unicefs hovedkontorer i Genève og New 

York kan også have specifikke ønsker og krav. 

 

 

Konkrete initiativer og projekter  

Aktiviteterne i den enkelte kommunes handlingsplan varierer på 

baggrund af analysens resultater, men målet er at fremme børns 

rettigheder, som garanteret i FN’s Børnekonvention. Aktiviteterne falder 

typisk inden for følgende: 

 

1. At blive værdsat, respekteret og fair behandlet 

2. At blive hørt 

3. At have adgang til sociale ydelser 

4. At være tryg og sikker 

5. At have familietid, leg og fritid 

 

Eksisterende initiativer kan også indgå i handlingsplanen, så ikke alle 

initiativer og projekter skal startes op fra ny. 

 

Initiativet Børnevenlig Kommune spiller desuden ind i Verdensmålene og 

giver helt konkrete redskaber til at levere resultater inden for 

Verdensmålene (især mål 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16 og 17). 

 

 

Hvordan mærker børnene at kommunen er børnevenlig 

I Billund Kommune har de bl.a. samarbejdet med skolerne om at skabe 

trygge uformelle læringsmiljøer (Our World Academy), der dels skal sikre 

at børn har adgang til et præstationsfrit/ikke-målstyret meningsgivende 

fællesskab med særlig fokus på sårbare børn, dels skal sikre at børn har 
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adgang til et miljø, hvor sårbare børn føler sig set, lyttet til og retfærdigt 

behandlet. 

 

Derudover har børnene i samarbejde med byplanlæggere udpeget og 

arbejdet for at gøre 12 byrum mere sikre og trygge. Børn og unge er 

ligeledes blevet involveret i byplanlægning med fokus på konkrete 

anlægsprojekter og der er bl.a. blevet afholdt tryghedsvandringer og 

samskabelsesworkshops samt intensive læringsforløb med skolebørn. 

 

Andre typer af aktiviteter er møder mellem børn, unge og politikere, 

udvikling af et koncept for Børne- og Ungebyråd, Børnenes Lokalavis og 

initiativet Kids Take Over, hvor man sammen med børnene udvikler og 

gennemfører børnerettighedskampagner. 

 

Det særlige ved Børnevenlige Byer og Kommuner er målet om at etablere 

en ny arbejdsmetode i tilgangen til kommunernes og byernes arbejde 

med børn. Der skal skabes en systematisk tilgang via inddragelse af og 

samskabelse med børnene. Børnene får mulighed for at være med til at 

forme deres by og kommune, og igennem de fem programområder 

defineres konkrete tiltag, som kan være med til at fremme børns 

rettigheder og Verdensmålene på samme tid. 

 

 

Hvad giver det kommunen at være børnevenlig 

Den enkelte Børnevenlige By og Kommune indgår i et stort 

verdensomspændende netværk med gode muligheder for 

erfaringsudveksling og tværgående vidensdeling. Desuden opnår den 

enkelte kommune øget politisk interesse og bevågenhed i forhold til 

børnerettigheder og et øget fokus på børn som samskabende 

verdensborgere.  
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelserne 2024-2025 
(indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
I budgetaftalen for 2020-23 var der enighed om at afsætte de fornødne ressourcer til at 
honorere den indgåede dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og 
sundhedsuddannelserne. Aftalen er indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter 
på det offentlige arbejdsmarked. 
 
Ambitionen er at øge optaget på landets social- og sundhedsuddannelser med ca. 30%.  
 
Forligspartierne er opmærksomme på, at dimensioneringsaftalen skal evalueres efter 
2021, hvilket kan betyde øgede udgifter til håndtering af den fremadrettede aftale.  
 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Dimensioneringsaftale for SOSU-
uddannelserne 2024-25 

0,0 0,0 1.700,0 1.700,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 26.700,0 26.700,0 26.700,0 26.700,0 

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

 
1. Træningsfaciliter i naturen 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Sammenhæng mellem visiteret træningstilbud og lokale fritidsforeninger/ 
faciliteter 
 
For at øge sammenhæng mellem visiteret holdtræning for borgere, der henvises til 
Sundhedscenter, og overgang til motion i frivilligt regi, ønskes der afprøvning af 
træning i etablerede lokale fritidsforeninger / faciliteter.  
 
Målgruppen er borgere, der har henvisning fra egen læge/sygehus eller en 
genoptræningsplan (GOP) på baggrund af en kronisk hjertesygdom, diabetes 1 & 2, 
KOL, cancer samt borgere med demenssygdom. 

 
Flytning af § 86 træning fra plejehjem til fritidsfaciliteter i lokalområdet 
 
På baggrund af erfaringer fra nedlukning af plejehjem under COVID-19 ønskes træning 
til borgere, der er visiteret til træning efter Servicelovens §86 for eksempel 
faldforbyggende træning, flyttet fra plejehjemstræningssale til fritidsfaciliteter i 
lokalområdet. Dette for at sikre kontinuerlig træning for målgruppen ved nedlukning/ 
reduceret adgang til plejehjemmenes træningssale.  
 
Målgruppen er borgere, der er visiteret til holdtræning efter Servicelovens §86. Det vil 
sige borgere, der modtager praktisk/personlig hjemmehjælp, og hvor træningen 
normalt forgår i plejehjemstræningssale.   

 
Naturen som træningsrum 
 
Med afsæt i gode erfaringer med at bruge naturen som ramme for rygestophold ønskes 
”Naturen som træningsrum for alle” afprøvet. Træning i naturen foregår på hold og har 
fokus på at anvende skoven som træningsrum.  
 
Det forventes, at det er lettere for borgerne at tage initiativ, sætte sig mål, reflektere 
og se hverdagen, når de er uden for den traditionelle træningssal. Med andre ord, at 
overførbarheden til de hverdagslige aktiviteter højnes.  
 
Målgruppen er borgere, der er visiteret til genoptræning, ortopædkirurgiske 
genoptræningsplaner (GOP) samt borgere, der er visiteret til træning på baggrund af en 
kronisk hjertesygdom, diabetes 1 & 2, KOL eller cancer. 
 
Økonomi  
 
Der søges om 1 mio. kr. årligt til leje af fritidsfaciliteter i lokalområdet samt eventuelle 
udgifter til foreningens trænere i overgangsfase fra visiteret træning til foreningstilbud. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
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Beløb i 1.000 kr. 
2022 2023 2024 2025 

Indsatsområde / resultatkrav     
Træningsfaciliteter i naturen 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. AIDS-Fondets tilbud Checkpoint (indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 

I budgetaftalen 2020-23 blev der afsat midler til etablering af AIDS-Fondets 
”Checkpoint” i 2020 og 2021.  
 
Checkpoint er et tilbud til unge 15-29-årige, der er den mest udsatte aldersgruppe 
overfor kønssygdomme, og, som ikke benytter sig af tilbuddene hos egen læge.  
 
Tilbuddet organiseres som en række arrangementer i Esbjerg Kommune. 
 
Tilbuddet ønskes videreført i 2022-25.  
 

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
AIDS-Fondets tilbud Checkpoint 100,0 100,0 100,0 100,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. RAC – Rådgivnings- og Aktivitetscenter for yngre demente 
(indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes demensstrategi er projekt Rådgivnings- og 
Aktivitetscenter Sydvest (herefter RAC) opstartet i april 2018 via satspuljemidler fra 
Sundhedsstyrelsen.  
 
Projektets formål er at etablere et rådgivnings- og aktivitetscenter, hvor borgere, som 
er ramt af demens og deres pårørende, kan henvende sig anonymt og uden 
forudgående visitation med henblik på at tilbyde en tidlig og behovsorienteret indsats, 
der øger inklusion og styrker livskvaliteten for personer med demens og deres 
pårørende.  
 

I budgetaftalen for 2020-23 ønskede forligspartierne, at rådgivnings- og aktivitetscentre 
for yngre demente skal fortsætte. Forligspartierne er vidende om, at der pågår et 
samarbejde med Alzheimerforeningen omkring en mulig videreførelse. Hvis dette 
samarbejde mod forventning ikke realiseres, drøftes sagen igen blandt forligspartierne. 
 
RAC er videreført, men tilskud fra Sundhedsstyrelsen er faldende, og der søges derfor 
om budgetmidler til at fastholde det nuværende budgetniveau.  
 

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
RAC – Rådgivnings- og 
aktivitetscenter for yngre demente 

500,0 800,0 1.100,0 1.100,0 
      Drift 500,0 800,0 1.100,0 1.100,0 

     

Områdets totale budget 600,0 300,0 0,0 0,0 

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