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Esbjerg Kommune investerer i fremtiden 
 
Den 15. september 2022 er der indgået budgetaftale mellem samtlige partier i Esbjerg Byråd.  
 
Udgangspunktet for årets politiske forhandlinger er Budgetforslag 2023-26, som blev 1. behandlet 
i byrådet den 5. september. Budgetforslaget bygger på det budget, der blev vedtaget sidste år, 
hvor der var fokus på at fastholde serviceniveauet og tilføre midler til de mest udfordrede områder. 
Igen i år begrænser de økonomiske rammer i udgangspunktet mulighederne for at sætte nye 
initiativer i værk, især i årene 2024-26, hvor kommunens økonomi bliver presset af manglende 
skatteindtægter som følge af den begrænsede befolkningstilvækst i kommunen sammenlignet 
med udviklingen på landsplan.  
 
Forhandlingsudvalget har haft fokus på årene 2023 og 2024, men har samtidig et ønske om via 
omprioriteringer at sikre en langsigtet balance i budgetterne med overholdelse af den økonomiske 
politik med et fornuftigt driftsoverskud og anlægsniveau og en positiv kassebeholdning ultimo 
2026. 
 
Sigtepunkterne for budgetaftalen har været: 

- At investere i tiltag, som forventes at kunne fastholde og tiltrække flere indbyggere  
- Initiativer, der skal sikre kommunen et økonomisk og socialt ansvarligt budget i fremtiden 
- Et fornuftigt serviceniveau på alle områder  
- En plan for anlægsinvesteringer og klimaområdet 
- Et mål om at overholde de økonomiske rammer 

 
Forligspartierne har fra start været enige om, at det til trods for økonomisk afmatning er vigtigt at 
investere i fremtiden. Med det in mente er der afsat en finansiel reserve på 50 mio. kr. til 
implementering og udmøntning af kommunens store satsning på Oplevelser og Kultur, der netop 
er sat i søen med det formål at øge antallet af borgere i kommunen ved at tiltrække nye borgere 
og fastholde nuværende borgere, som på sigt skal være med til sikre et fornuftigt skattegrundlag. 
Der arbejdes fremadrettet med konkrete forslag til indsatser og planer for evaluering, som 
behandles og prioriteres i relevante politiske fora. Ud over kulturelle initiativer kan projekter også 
omhandle fx udvikling af byrum og for hvert projekt undersøges det, om der kan skaffes eksterne 
midler fx fra fonde m.v. 
 
Ligeledes er der investeret i ny byggemodning på Parkvej i Bramming og ved Ribe Jernindustri, 
som på sigt forudsættes finansieret af øget jordsalg ved forventning om tiltrækning af flere 
virksomheder og borgere til kommunen. Og der afsættes yderligere økonomisk ramme til strategisk 
jordopkøb og -salg. I budgetperioden planlægges der med store opkøb af jord til blandt andet 
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erhverv, som måske ikke kan holdes indenfor den afsatte budgetramme, men til gengæld forventes 
også større salgsbudgetter end budgetlagt. Det er dog ikke muligt at sætte konkrete årstal på 
disse opkøb/salg på nuværende tidspunkt. 
 
Endelig har Forhandlingsudvalget et stærkt fokus på investering i unge og uddannelse i Esbjerg 
Kommune. Esbjerg Kommune kommer til at spille en afgørende rolle i fremtidens etablering af 
Energi- øen, øget brug af havvind og i arbejdet med at sikre CO2-neutralitet i 2030. Et stærkt 
uddannelsesmiljø og en høj grad af uddannede unge øger virksomhedernes interesse for Esbjerg, 
og igennem fokus på unge og uddannelse understøttes målet om at sikre den nødvendige 
arbejdskraft. Via samarbejdet og støtte til Education Esbjerg er der fokus på at tiltrække 
studerende til de videregående uddannelser i fremtiden. Gennem fortsat støtte til Green Skills 
arbejdes der med at sikre et tilstrækkeligt antal medarbejdere med relevante og opdaterede 
kompetencer i en målrettet uddannelsesindsats rettet mod den grønne omstilling. 
Forhandlingsudvalget følger i den forbindelse med interesse regeringens arbejde om etablering af 
en Klimaerhvervsskole. Forhandlingsudvalget er optaget af at understøtte at flere unge i 
kommunen vælger erhvervsuddannelser, hvorfor Erhvervsplaymakeres virke fortsat prioriteres 
højt. Velfærdsområderne er udfordrede af manglen på både ressourcer og uddannede 
medarbejdere, og derfor fastholdes samarbejdet og den tætte dialog med de lokale 
uddannelsesinstitutioner videre frem. Konkret er der afsat midler til to erhvervsplaymakere i endnu 
to år og øget tilskud til Education Esbjerg, som herefter modtager 15 mio. kr. i 2023 og 2024 med 
krav om løbende rapportering til økonomiudvalget i forhold til aftalte indsatser og måltal. 
 
Der har været et særligt fokus på de socialt udsatte områder på både børneområdet og 
voksenområdet. Der er afsat 28 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til disse områder for at fastholde det 
nuværende budgetniveau, som dog ikke svarer til det aktuelle udgiftsniveau. Konkrete merudgifter 
ud over de afsatte midler håndteres i forbindelse med regnskabet. Fra 2025 er der fortsat afsat en 
finansiel reserve på 20 mio. kr. som kan disponeres ved kommende budgetlægninger. Denne 
prioritering skal ses i sammenhæng med det nedsatte ekspertudvalg via årets økonomiaftale 
mellem Regeringen og KL. Ekspertudvalget skal til næste års budgetlægning anvise, hvordan der 
kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet.  
 
I forhandlingsforløbet har der desuden været fokus på klima og bæredygtighed, der i fremtiden 
skal sikre, at kommunen er CO2-neutal i 2030. Derfor afsættes der midler til implementering af 
den netop vedtagne Klimaplan i form af en klimafond, yderligere midler til et klimasekretariat i 2 
år og midler til udarbejdelse af klimatilpasningsplaner.  
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Der afsættes midler til anlæg af faciliteter for udekørende teams i Esbjerg Midtby og Hjerting. 
Strandby plejehjem og plejehjemmet Strandgården er lukket i forbindelse med åbning af Sirius 
Seniorbo i Gjesing. Det er planen, at de to lukkede plejehjem skal anvendes til andre formål og 
derfor kan eksisterende faciliteter til udekørende teams ikke anvendes fremover. Til etablering af 
nye faciliteter afsættes i alt 28,1 mio. kr. i perioden 2024-26, hvoraf 20 mio. kr. finansieres af 
allerede reserverede midler i anlægspuljen (den 8-årige investeringsoversigt) i 2025 og 2026. 
 
Forhandlingsudvalget har ud over ovennævnte prioriteret en række konkrete forslag, hvoraf de 
væsentligste omtales nedenfor. 
 
For at bringe balance i økonomien og finansiering af de nye initiativer er der aftalt to tiltag på 
fagudvalgenes rammebelagte områder som tilsammen bidrager med 15 mio. kr. i 2023, 45 mio. kr. 
i 2024 og 75 mio. kr. i 2025 og 2026 og fremad: 
 

- En rammebesparelse på 15 mio. kr. fra 2023 og frem, svarende til ca. 0,3% af driftsbudgettet 
Rammebesparelser gennemføres på alle rammebelagte driftsområder, hvor den lokale 
leder får ansvaret for udmøntning, som forudsættes at kunne gennemføres uden 
konsekvenser for serviceniveauet. Der er en forventning om, at medarbejdere involveres i 
processen, og at økonomiudvalget modtager en afrapportering. 

 
- En besparelse på 30 mio. kr. fra 2024 og frem og yderligere 30 mio. kr. fra 2025 og frem. 

Der tilrettelægges snarest muligt en proces, hvor fagudvalgene skal arbejde med deres del 
af sparekravet i tæt samarbejde med økonomiudvalget. Når konsekvenserne af fremtidige 
økonomiaftaler mellem KL og regeringen er kendte, genbesøges sparekravet. 
Økonomiudvalget godkender procesplanen, hvor det vil være afgørende at både ledere og 
medarbejdere i de respektive områder bliver involveret i processen.  

 
Som en del af dette arbejde iværksættes tillige en proces med at nedbringe sygefraværet. Der 
udarbejdes et oplæg til en proces herfor, som godkendes i økonomiudvalget. Indsatsen forventes 
at kunne indgå som et element i at opnå sparekravet, eksempelvis ved at reducere vikarforbruget. 
Til denne og evt. andre strategiske indsatser afsættes en pulje på 1 mio. kr. i 2023. 
 
Budgetaftalen overholder KLs udmeldte rammer for hhv. drift og anlæg i 2023. Hertil bemærkes, 
at det har været nødvendigt at indarbejde en tekniske forskydning af anlæg for 82,6 mio. kr. fra 
2023 til 2025, og at de ledige anlægsmidler i 2025 på 50 mio. kr. samtidig er 0-stillet. Konkretisering 
af forskydningen sker i løbet af 2023. Tillige er der i 2024 og 2025 store anlægsbudgetter, som 
overskrider kommunens egne mål for anlæg i den økonomiske politik. Fagudvalgene får til opgave 
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at prioritere anlægsprojekterne frem mod næste års budgetlægning. Der er fortsat en ledig 
anlægspulje i 2026 på 50 mio. kr., som kan bringes i spil til fx finansiering af evt. merudgifter på 
konkrete projekter som følge af prisstigninger i markedet. 
 
Der udarbejdes en sag til Økonomiudvalget i starten af det nye år med et genbesøg af den 
økonomiske politik og en vurdering af, hvordan den 8-årige investeringsoversigt skal prioriteres 
fremover. Forhandlingsudvalget er enige om, at der skal afsættes midler til kapitalbevarelse af 
både vejkapital og kommunens bygningsmasse, når der bliver luft i økonomien og i den forbindelse 
kan også den 8-årige investeringsoversigt anvendes. 
 
Aftalen indebærer, at Esbjerg Kommune vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023. 
I budgettet fastholdes de nuværende skatteprocenter, så indkomstskatteprocenten fortsat er på 
25,8 og grundskyldspromillen er på 25,29. Der tages forbehold for nye skatteskøn, som udmeldes 
til kommunerne efter aftalens indgåelse. 
 
 
Konkrete tiltag i Budget 2023-26 
De konkrete tiltag fremgår af bilag til budgetaftalen, ”Budgetforlig – oversigt”. 
 
Forhandlingsudvalget har gennemført en nøje prioritering og har især haft øje for områder, hvor 
økonomien er særlig presset, eller hvor midlertidige indsatser ville stoppe, hvis der ikke blev sat 
nye penge af i budgettet.  
 
Der er afsat midler til at følgende midlertidige indsatser kan fortsætte i endnu to år: 

• Pårørendevejleder, Veterankoordinator og Erhvervsplaymakere 
• Projektleder til Kongeå Komiteen  
• Videreførelse af ”Fremskudt funktion” i samarbejde med regionen (psykiatri) 
• Dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelserne 
• Kulturelt klippekort til unge under 25 år videreføres ikke, men i stedet afsættes en kulturel 

oplevelsespulje på 300.000 kr. årligt i årene 2023-27, som finansieres at resterende midler 
fra klippe-kortordningen. 

  
Forhandlingsudvalget har desuden været opmærksom på forslag, der vil give Esbjerg Kommune 
et plus i økonomien eller neutrale for kommunekassen. Derfor er der sat penge af til:  
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• Investering i en ny tilgang på børnehandicapområdet ”Sammen med familien” med 
inspiration fra Aarhus kommune. En indsats der forventes at give en besparelse på 1,2 mio. 
kr. årligt. 

• Til støtte for bredden indenfor fritidsområdet afsættes midler til en Breddekonsulent 
finansieret via effektivisering indenfor rammen til fritidsbygninger. 

 
 
Eksterne forslag  
Forhandlingsudvalget har drøftet og prioriteret de indkomne eksterne forslag og som ved øvrige 
drøftede forslag har der heller ikke på dette område været midler til at imødekomme ansøgninger 
i stort omfang. Der er afsat midler til: 
 

• Anlægstilskud til Vadehavscentrets ombygning af den gl. naturskole for i alt 2,8 mio. kr. 
idet 8 mio. kr. forudsættes finansieret via fonde 

• Tilskud til egenkapital til Destination Vadehavskysten på 1 mio. kr. Derudover har man 
besluttet, at 281.000 kr. flyttes fra Business Esbjerg til Destination Vadehavskysten 

• Der afsættes 1,3 mio. kr. pr. år til de tre handelsstandsforeninger i 2 år. Midlerne fordeles 
med 200.000 kr. til Bramming, 300.000 kr. til Ribe og 800.000 kr. til Esbjerg. 

• Brammings 150-års jubilæum i 2024 med 200.000 kr. 
• P-båse i Nørregade i Gørding i 2024 med 250.000 kr.   
• Permanentgørelse af to koordinatorer ved Ribe Vikingecenter for 0,9 mio. kr. pr. år fra 2024 
• Tilskud til Vadehavets Formidlerforum med 143.200 kr. pr. år 
• Forhøjelse af tilskud til Termansens med 18.300 kr. pr. år 
• Hævning af kampbanen, Ribe boldklub for 1,2 mio. kr. i 2023 
• Tilskud til udvikling af Esbjerg Sportscollege til Esbjerg Sports- og Kulturcollege med 

311.500 kr. i to år. 
 
Det kan supplerende oplyses, at der arbejdes med en masterplan for kulturområdet, hvorefter der 
tages stilling til fremtidige tilskud på området. Ligeledes oplyses, at lokalsamfundskoordinatoren 
kan rådgive om, hvordan lokalråd kan udarbejde konkrete forslag til projektansøgninger. 
 
Forhandlingsudvalget drøftede ligeledes en række forslag, som med tiden kan blive en del af de 
projekter, som kan fremmes via den afsatte pulje til Kultur og Oplevelser. 
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De enkelte fagudvalgsområder 
På de enkelte fagudvalgsområder er der også blevet prioriteret enkelte indsatser, hvoraf de 
væsentligste nævnes nedenfor: 
 

Økonomiudvalget 
Der afsættes midler i to år til ansættelse af endnu en byggesagsbehandler for at fastholde 
serviceniveauet ved det øgede aktivitetsniveau som følge af kommunens aktive jordpolitik. 
 
Antal af sager i Voksen-Myndighed er stigende og presser medarbejderne ved fx sygdom. Der 
afsættes derfor midler til ansættelse af yderligere to medarbejdere i 2023, hvor der samtidig 
arbejdes på initiativer til nedbringelse af sygefraværet på området, herunder i forbindelse med 
den generelle indsats for nedbringelse af sygefravær. Hvis der fortsat er behov, kan 
problemstillingen rejses igen til næste års budgetlægning. 
 
Byrådet afsatte midler i 2021 og 2022 til øget rengøringsbehov under og efter COVID-19. I 2022 er 
der afsat 5,0 mio. kr. som en budgetpulje til at imødegå øgede udgifter til rengøring – herunder 
udvidet interval for gulvvask i daginstitutioner, og i sidste års budgetaftale var man enige om at 
afvente nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen inden beslutning om fremtidigt rengøringsniveau. 
Der er ikke kommet nye retningslinjer, men der fastsættes i forliget et nyt rengøringsniveau for 
Dagtilbud, skoler og SFO for i alt 2,75 mio. kr. årligt fra 2023 med forventning om faldende 
sygefravær blandt personale og børn på skoler og institutioner. Det nye rengøringsniveau 
fastholder det udvidede interval for gulvvask, og der genindføres synlig rengøring af skolelokaler, 
undtaget faglokaler som rengøres inden dagens start.  
 
Forhandlingsudvalget er indstillet på at afsætte midler til løsninger, der kan realisere den 
Strategiske udviklingsplan for Stengårdsområdet. I dette års budgetlægning indarbejdes konkret 
midler til etape 1 og 2 jr. nedenfor. Etape 3 med etablering af Kvarters- og Markedsplads afventer 
næste års budgetlægning, men Forhandlingsudvalget har til hensigt at investere de nødvendige 
midler til at dække kommunens udgifter til projektet.  
Etape 1: Etablering af Kvarters Loop, der skal binde området sammen på tværs, sikre god skolevej 
og være en kulturoplevelse i forlængelse af den Grønne Ring. Løsningen kan være fx en renovering 
af de to eksisterende tunneller eller overgang i niveau suppleret med en tunnel. Til formålet 
afsættes 9,6 mio. kr., og der forudsættes fondsmidler for 1 mio. kr. 
Etape 2: Transformation af Stengårdsvej til Klimagade. Projektet skal øge trygheden, 
tilgængeligheden og sundheden i området samt løfte områdets image og styrke den lokale 
bevidsthed omkring klima. Der afsættes 17,5 mio. kr. til projektet, hvoraf 13 mio. kr. finansieres 
via fondsmidler. 
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Plan & Byudviklingsudvalget 

Esbjerg Lufthavn har fortsat problemer med økonomien som følge af færre flyvninger, der skyldes 
eftervirkninger af COVID-19 og omlægning af driften i Nordsøen. Fagudvalget vurderer den 
fremtidige drift frem mod næste budgetlægning med henblik på at forbedre driftsresultatet. Et 
eventuelt negativt resultat i 2023 kan håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen. 
Desuden afsættes 1,2 mio. kr. til at forbedre parkeringsforholdene i lufthavnen, som også 
forventes at øge indtægterne og reducere driftsudgifter med tilsammen ca. 0,4 mio. kr. pr. år. 
 
Der afsættes midler til områdefornyelse i Banegårdsområdet og Norgesgade i Esbjerg. Projektet 
finansieres for størstedelens vedkommende af lån og koster kommunen netto 1,3 mio. kr. i 
budgetperioden. Dertil kommer udgifter for ca. 15 mio. kr. i årene derefter, som også kan 
lånefinansieres. 
 
Der afsættes i alt 0,5 mio. kr. i perioden til trafikplan og afledte forsøgsordninger i Ribe.  
 
Puljen til trafiksikkerhed forhøjes med 0,5 mio. kr. årligt fra 2025, og der afsættes 1 mio. kr. i 2023 
til etablering af asfaltbump i Havnegade og regulering af krydset Kirkegade. 
 
Forhandlingsudvalget har drøftet afsættelse af midler til skovrejsning og er blevet enige om, at 
bede fagudvalget om at udarbejde et konkret forslag til skovrejsning inkl. beskrivelse af konkrete 
muligheder for ekstern finansiering til næste års budgetlægning. 
 
Støjhandlingsplan er ligeledes drøftet. Her afventes den konkrete plan, inden der tages stilling til 
igangsættelse af eventuelle projekter. 
 
Der afsættes i alt 4,7 mio. kr. i budgetperioden til etablering af Signalanlæg i krydset Hjerting 
Landevej/Vestkystvej samt ombygning af krydset. Anlægsmidlerne finansieres af allerede 
reserverede midler til vejområdet i 2025 (den 8-årige investeringsoversigt). 
 

Klima & Miljøudvalget 

Klima & Miljøudvalget udarbejder et forslag til byrådet om afsættelse af en del af anlægssummen 
til kunst i de enkelte anlægsprojekter. 
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Esbjerg kommunes Klimaplan er godkendt i 2022, og i planen lægges der op til store indsatser 
særlig på tre områder: Landbrug, Energiforsyning og Transport. Der bliver stor aktivitet med 
inddragelse af og samarbejde med interessenter, udvikling af projekter og fortsat udarbejdelse af 
grundlag til og iværksættelse af nye klimatiltag på vej mod at være klimaneutral i 2030. Der 
afsættes derfor yderligere midler til et klimasekretariat i 2 år, og der afsættes 2,5 mio. kr. til en 
Klimafond i 2023 til understøttelse af de mange aktiviteter og samarbejde med virksomheder og 
andre interessenter. I løbet af 2023 arbejder fagudvalget videre med udvikling af klimafonden. En 
konkret beskrivelse af en fremtidig klimafond sendes som sag til behandling i Økonomiudvalg og 
Byråd. 
 

Social & Arbejdsmarkedsudvalget 

Der afsættes i alt 1,3 mio. kr. årligt til at øge puljen til §18 tilskud for at kunne imødekomme flere 
ansøgninger til den frivillige sociale indsats. Af det samlede beløb finansieres 0,5 mio. kr. fra 
Jobcentrets aktiveringsbudget. 
 
For at styrke samspillet mellem almenområdet og specialområdet og i fællesskab arbejde mere 
forebyggende, etableres en ny åben rådgivning til børn, unge og deres forældre. Formålet er en 
hurtig, effektiv og tidlig indsats med anvendelse af de ressourcer, der bruges i kommunen på 
forebyggende tilbud. Til bemanding af den åbne rådgivning afsættes netto 1,4 mio. kr. årligt i to 
år, hvorefter indsatsen evalueres. 
 
Forhandlingsudvalget er enige om at afsætte i alt 10,5 mio. kr. til ombygning af Basen og 
Psykologisk Center Esbjerg. Lokalerne på Askekrattet 1 udvides, så Basens aktiviteter på 
Darumvej 112 også kan huses her. Herefter udbygges Darumvej 112 til dækning af Psykologisk 
Center Esbjerg behov. Projektet afsluttes i 2025 og Psykologisk Center kan dermed opsige 
nuværende lejemål og dermed spare husleje og indfri tidligere års driftsbesparelse. 
 
Desuden afsættes der midler til etablering af seks boliger til udsatte og ombygning af 
Specialcentret Rabu, Bøge Alle 7. 
 

Børn & Skoleudvalget 

Der afsættes i alt 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af Masterplan for hhv. skoleområdet og 
dagtilbudsområdet. Planerne skal give et overblik over bygningsmassen i forhold til aktuelt og 
fremtidigt behov, vurdering af behov for renoveringer og tilpasninger til nutidige standarder. Når 
masterplanerne er udarbejdet, tages der stilling til afsættelse af fremtidige anlægsmidler. 



Aftale om budget 2023-2026

10

 
 
 

9 
 

 
Der forventes stigende udgifter til kørsel af elever til segregerede tilbud i forbindelse med et 
aktuelt udbud af opgaven. De konkrete merudgifter indarbejdes i budgettet fremadrettet. 
 
Der er konstateret væsentligt merudgifter til elever med ekstraordinære støttebehov. 
Forhandlingsudvalget er enige om at afsætte yderligere 7,9 mio. kr. årligt i to år. Samtidig anmodes 
fagudvalget om at undersøge om indsatsen kan organiseres på en anden måde fremover. 
 
Forhandlingsudvalget er enige om, at afsatte midler til IT-strategi og elev Pc’er på skoleområdet 
fastholdes.  
 
Til musikundervisning til alle elever på Præstegårdsskolen Urban og børnehavebørn på 
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afsætte midler til drift af yderligere 5 pladser, så alle fysiske pladser kan udnyttes. Til dette 
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arbejdsmiljøet ved øget antal gæstebørn. Forhandlingsudvalget afsætter derfor 3,8 mio. kr. i to år 
til området og fagudvalget skal samtidig arbejde med en vurdering af, om indsatsen på 
småbørnsområdet skal ændres fremover. 
 

Kultur & Fritidsudvalget 

En mulig forlængelse af ”Bevæg dig for livet” og indsatser indenfor politik for Fritidsliv- og Idrætsliv 
blev drøftet. Forhandlingsudvalget besluttede, at fagudvalget fortsætter dialogen med 
organisationerne bag ”Bevæg dig for livet” og evaluerer de hidtidige indsatser samt vurderer 
mulighederne i en forlængelse af visionskommuneaftalen. Finansiering af en eventuel fortsættelse 
drøftes ved næste års budgetlægning. 
 
Der er afsat 10,5 mio. kr. til udbygning af Ribe Svømmebad i 2023. De aktuelle markedspriser 
medfører behov for tillægsbevilling, hvis de oprindelige planer skal gennemføres. 
Forhandlingsudvalget er enige om at afsætte yderligere 4,7 mio. kr. til projektet, så udbygningen 
kan stå færdigt i 2024.  
 
Der er enighed om at afsætte 4 mio. kr. til et nyt sorteringsanlæg på Hovedbiblioteket i Esbjerg i 
2025, da det nuværende anlæg er forældet og slidt. 

 
I Nationalpark Vadehavet er der i dag 14 bådklubber, der benytter Vadehavet til rekreativ sejlads, 
som kræver, at der er sikker afmærkning i området. Nationalpark Vadehavet har meddelt, at de 
med udgangen af 2022 agter at opsige kontrakten med Søfartsstyrelsen, og at de fremadrettet i 
mindre grad vil bidrage økonomisk til Vadehavets Vagerlag. Der ønskes derfor dannet et 
fælleskommunalt samarbejde mellem de 4 vadehavskommuner omkring afmærkningsopgaven. 
Kontrakten med Søfartsstyrelsen skal derefter juridisk forankres i dette fælleskommunale regi. Til 
formålet afsættes 150.000 kr. årligt. 

 
Sundhed & Omsorgsudvalget 
 
Puljen til tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. §79 i serviceloven øges med 0,2 mio. kr. årligt til 
imødekommelse af flere ansøgninger. 
 
Flere og flere borgere på plejehjem har dobbeltdiagnose. Der afsættes ikke yderligere midler til 
området, men fagudvalget arbejder videre med området for vurdering af alternative gode faglige 
løsninger. 
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Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. til sundhedsindsatser i 2023. Fagudvalget arbejder videre med 
den kommende Sundhedspolitik og konkrete indsatser.  
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Esbjerg, den 15. september 2022.

Venstre 
v/ Jesper Frost Rasmussen

Det Konservative Folkeparti 
v/ May-Britt Andrea Andersen

Nye Borgerlige 
v/ Sabrina Bech Røn

Radikale Venstre 
v/ Anders Toft Andersen

Socialdemokratiet 
v/ Jakob Lykke                           

Socialistisk Folkeparti  
v/ Diana Mose Olsen

indgået den 15. september 2022 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd:

Venstre (V)
Socialdemokratiet (A)

Det Konservative Folkeparti (C)
Socialistisk Folkeparti (SF)

Nye Borgerlige (D)
Radikale Venstre (B) 


