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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Regulering af demografi 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Jf. ændret befolknings- og elevprognose justeres demografien på følgende områder: 
 
Skole, SFO og klub 
For politikområdet Skole reduceres budgettet væsentligt. Dette skyldes generelt et 
forventet fald til fri-, privat- og efterskoler og dernæst også en faldende udvikling af 
antal til normalundervisningen for kommunens egne skoler jf. elevprognosen.  
 
Under Kultur & Fritidsudvalget opjusteres forventningerne til skolefritidz i henholdsvis 
SFO og Fritidsklub. Samlet set øges antallet af indmeldinger derfor i skolefritid. 
 
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. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Regulering af demografi, drift -19.449,1 -13.664,2 -3.765,3 -3.495,3 

Skole 
Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen 
SFO og klub 
Sundhed & Omsorg 

-8.537,4 
-1.255,6 
1.246,0 

-10.902,1 

 

-8.908,6 
3.775,4 
1.246,0 

-9.777,0 
-6.937,3 
9.287,4 
1.246,0 

-7.361,4 
-8.479,4 
10.186,2 
1.246,0 

-6.448,1 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Der vil ske personalemæssige tilpasninger afhængigt af det vedtagne budget. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
I budgetlægningen for 2022-25 blev der indarbejdet demografiændringer for samlet      
3,9 mio. kr. i 2022 stigende til 19,6 mio. kr. i 2025. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Nulstilling af tidligere års reservation 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Ved budgetlægningen til budget 2022-25 blev der reserveret 20 mio. kr. pr. for at 
imødekomme usikkerheder på grund af et stigende udgiftspres på Voksen- og 
Familieområdet. 
 
Denne reservation nulstilles til dette års budgetlægning og likviditeten kan finansiere 
konkrete ændringsforslag. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Nulstilling af tidligere års reservation -20.000,0 -20.000,0 -20.000,0 -20.000,0 
      Nulstilling af reserve til Voksenområdet -12.000,0 -12.000,0 -12.000,0 -12.000,0 

Nulstilling af reserve til Familieområdet -8.000,0 -8.000,0 -8.000,0 -8.000,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Reduktion via lokal effektivisering 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
I budgetstrategien forventes det, at der vil være et behov for at tilvejebringe et 
økonomisk råderum for at kunne prioritere ændringsforslag i budgetlægningen. 
 
Dette forslag kan helt eller delvist bringes i spil, hvor det viser en generel effektivisering 
af den kommunale drift på ca. 2 %, svarende til 10 mio. kr. Forslaget indfases i 2023 
med halv virkning. 
 
Denne reduktion findes via lokal effektivisering i de enkelte udvalg, hvor det er det 
enkelte udvalgs opgave at finde reduktioner på eget område uden konsekvens for 
serviceniveauet. 
 
Alternativt kan effektiviseringen gradueres til et højere eller lavere niveau end 10 mio. 
kr.  
 
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. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion via lokal effektivisering, 
drift 

-5.000,0 -10.000,0 -10.000,0 -10.000,0 
      Økonomiudvalget 2.375,0 0,0 0,0 0,0 

Plan & Byudviklingsudvalget -2.256,3 0,0 0,0 0,0 
Klima & Miljøudvalget 0,0 55,3 63,8 71,1 
Social & Arbejdsmarkedsudvalget 
Børn & Skoleudvalget 
Kultur & Fritidsudvalget 
Sundhed & Omsorgsudvalget 

0,0 90,3 90,3 90,3 

-670,8 
-202,1 
-56,0 

-967,2 
-1.634,8 

-205,9 
-1.263,2 

-1.307,4 
-405,7 
-111,6 

-1.931,7 
-3.268,8 

-406,4 
-2.568,4 

-1.304,1 
-410,7 
-111,0 

-1.921,6 
-3.250,0 

-404,1 
-2.598,6 

-1.304,1 
-410,7 
-111,0 

-1.921,6 
-3.250,0 

-404,1 
-2.598,6 

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

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. 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. 
Derfor vil der ske personalemæssige tilpasninger afhængigt af det vedtagne budget. 
 
7. 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 
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ferieordning og administrationsbidrag til UDK. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Kongeå Komiteen, projektleder 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Kolding, Vejen og Esbjerg Kommuner har etableret et samarbejde, Kongeå Komiteen, 
mellem kommunerne i oplandet til Kongeåen. 
 
Arbejdet i komiteen har fokus på emner relateret til vandafledning og natur, men kan 
også omfatte rekreative tiltag og initiativer, der kan understøtte en fælles 
turismeudvikling. I dag finansieres sekretariatet via bidrag fra de 3 kommuner, hvoraf 
Esbjerg Kommune betaler 45,5% af 0,5 årsværk til en sekretariatskoordinator og 45,5 % 
til et årsværk til en sekretariatsmedarbejder. Finansieringen udløb som udgangspunkt ved 
udgangen af 2022, men grundet forskydninger i forhold til, hvornår ansættelsen 
påbegyndte, er der forsat finansiering frem til maj 2023. 
 
I forhold til denne ansættelse er der ligeledes tale om en tidsbegrænset ansættelse, 
løbende over 4 år, hvorfor der ligeledes skal afsættes 300 t. kr. i 2027.  
 
Samtidig arbejdes der for, at kommunen driver nogle større naturprojekter fx 
Kongeåprojektet, Naturprojekt ved Novrup Bæk og vandplanprojekter omkring Ribe, som 
alle kræver stor interessent- og lodsejerinddragelse. Samtidig er der væsentlige 
administrative opgaver forbundet hertil, idet alle projekter i høj grad er forudsat 
finansieret via statslige puljeordninger. Derfor ansøges der også om tilskud til en 
projektleder i budgetperioden. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Kongeå Komiteen, projektleder, drift 400,0 700,0 700,0 700,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forslaget er et nødvendigt initiativ i forhold til understøttelse af kommunens deltagelse i 
det samarbejde der er indgået i Kongeå Komiteen. Det har ikke været muligt af finde 
kompenserende besparelse indenfor politikområdet. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
1 årsværk i 4 år (2023-26). 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
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I forbindelse med budget 2022-23 blev der som en del af TB 20-57 givet midler til 
finansiering af et årsværk, der var tidsbegrænset i 4 år.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Håndtering af byggesager 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Byggesagsområdet har været præget af lange sagsbehandlingstider. Dette er blandt 
andet imødegået ved en omorganisering og diverse procesoptimeringer. Der forventes et 
øget aktivitetsniveau som følge af Esbjerg Kommunes satsning på aktiv jordpolitik, hvor 
der skal opkøbes og udstykkes flere erhvervsarealer og boligarealer i bestræbelserne på 
at få flere borgere og virksomheder til kommunen.  
 
Dette betyder samtidig, at der vil blive et endnu større pres på byggesagsbehandlingen, 
hvorfor der søges om 1 årsværk. 
 
I 2021 har der været tilkøbt ekstern bistand til håndtering af flere byggesager. Dette 
betød ikke, at der kom flere indtægter end budgetteret, men at der var en balance. Med 
baggrund i dette, vurderes det ikke, at ansættelsen af en byggesagsbehandler vil kunne 
genere yderligere indtægter end det, der allerede er budgetteret med. Men det vil betyde 
at serviceniveauet opretholdes og at hurtigere sagsbehandling kan efterkommes. Såfremt 
ansættelsen mod forventning skulle generere yderligere indtægter end det budgetterede, 
vil disse tilgå kommunekassen. 
 
Status på byggesager: 
I løbet af månederne april, maj og juni 2022 er der behandlet 283 byggesager, heraf har 
der i 16 af sagerne været overskridelser i forhold til behandlingstidens servicemål for de 
enkelte byggesagstyper. 
 
Derudover ses nedenfor en oversigt over modtagne sager de seneste 4 år i perioden 1. 
januar til 1. juli, noget af stigningen fra 2020 til 2021 skyldes at ansøgerne har været 
bedre til at indsende ansøgningerne korrekt i sagsbehandlingssystemet. 
 
 2019 2020 2021 2022 
Modtaget sager  253 sager  388 sager  509 sager  611 sager  

 
Nedenfor ses afgjorte sager i samme periode. Det kan oplyses, at hvis en sag f.eks. er 
afgjort i 2019 og afsluttet i 2021, vil denne sag ikke fremgå af statistikken vedr. afgjorte 
sager i 2019, men af statistikken vedr. afsluttede sager i 2021.  
 
 2019 2020 2021 2022 
Afgjorte sager  670 sager  509 sager  482 sager  1.266 sager  

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

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Håndtering af byggesager, drift 650,0 650,0 650,0 650,0 
Områdets totale budget 5.317,9 5.317,8 5.317,8 5.317,8 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forslaget er et nødvendigt initiativ i forhold til at sikre at stabilt serviceniveau og at hurtig 
sagsbehandling kan efterkommes. Det har ikke været muligt af finde kompenserende 
besparelse indenfor politikområdet. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
1 årsværk. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2021-24 – ØU 40-30, del af Plan – personaleressourcer, 2 stillinger til Byggeri 
1.100 t. kr. årligt. 
Budget 2021-24 – ØU 40-36 reduktion af byggesagsgebyr 500 t. kr. årligt. 
 
Derudover oplyses det, at der i forbindelse med budget 2019-2022 var en reduktion af 
Teknik & Miljøs administrative område på 4.241,2 t. kr. i 2019 og 6.702,5 t. kr. i de 
efterfølgende år. Dette betød, at Byggeri og Byggesagsbehandlingsteamet, blev reduceret 
med 2 medarbejdere. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Strategiske klimatilpasningsplaner for Esbjerg Kommune 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Med klimaforandringernes hastige indtog står kommunerne overfor udfordringer på 
mange niveauer. Ikke mindst ift. at håndtere vand fra neden, siden og oven. I Esbjerg 
Kommune giver det særlige udfordringer ift. at sikre den fortsat positive udvikling, som 
byrådet har ambitioner om. Vi skal kende udfordringen med vand, så vi kan tage højde 
for det i planlægningen og så vi kan sikre vores værdier.  
 
Der blev i budgetperioden 2020-23 afsat midler til at lave en klima- og risikostyringsplan 
for Esbjerg by og havn, og denne plan blev vedtaget i Byrådet ultimo 2021, men der 
mangler tilsvarende planer for Ribe, Bramming og den resterende del af kommunen, 
herunder den resterende del af Esbjerg by.  
 
At få udarbejdet disse planer er en del af planstrategi 2022-34 og er samtidig en del af 
den forpligtelse, der ligger i at Esbjerg Kommune har tilsluttet sig DK2020 og dermed på 
et opdateret vidensniveau skal udarbejde handleplaner for bl.a. klimatilpasning.  
 
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 sidste gang blev lavet, hvilket var i 2016/17. Udviklingen inden for data og 
metoder går hurtigt i disse år, og i dag er der bedre data og metoder til rådighed.  
 
På basis af den forbedrede risikoanalyse skal planerne indeholde handlinger, som gør 
kommunen mere robust over for klimaforandringer og forebygger, at der på et senere 
tidspunkt skal afholdes store udgifter til afværgeforanstaltninger. Dette vil medvirke til, 
at Esbjerg Kommune er en attraktiv bosætningskommune.  
 
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. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Strategiske klimatilpasningsplaner for 
Esbjerg Kommune, drift 

600,0 800,0 800,0 800,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

Udgiften fortsætter ikke ud over budgetperioden. 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Fastholdelse af pårørendevejleder 
 
Byrådet afsatte ved budgetforhandlingen for 2021 midler til at ansætte en 
pårørendevejleder i Esbjerg Kommune – i første omgang for en periode på to år.  
 
Forslaget er, at Esbjerg Kommune fastholder stillingen som pårørendevejleder, som 
bidrager til implementering af kommunens pårørendepolitik.  
 
2. Beskrivelse 
Aftalen om at ansætte en pårørendevejleder skete på baggrund af et forslag fra 
Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Frivillighuset Vindrosen. De opfordrede til, 
at kommunen fik en fælles pårørendepolitik, og at man ansatte en pårørendevejleder. 
Pårørendevejlederen blev ansat pr. 1. marts 2021. Stillingen er forankret under 
Økonomiudvalget med placering i Borger & Arbejdsmarked. 
 
Stillingen som pårørendevejleder er at betragte som et led i udmøntning af Esbjerg 
Kommunes fælles pårørendepolitik, som blev vedtaget 6. december 2021. 
 
Økonomiudvalget besluttede, at målgruppen for pårørendevejlederen er pårørende til et 
menneske med langvarig fysisk eller psykisk sygdom, handicap, aldersbetinget 
funktionsnedsættelse og/eller misbrug.  
 
Den primære opgave for vejlederen er at give individuel vejledning til pårørende med 
mulighed for anonymitet. Pårørendevejlederen tilbyder personlige samtaler, vejledning 
og sparring om det, den pårørende aktuelt har behov for at tale om. Det kan være 
konkrete bekymringer, den pårørendes trivsel, og hvordan man passer på sig selv som 
pårørende. Eksempler kan være praktiske udfordringer i hverdagen eller 
følelsesmæssige reaktioner, der kan være svære at håndtere selv.  
 
Rådgivningen kan foregå på et kontor i Ribe, Bramming eller Esbjerg, i hjemmet eller på 
en fælles gåtur.  
 
Vejlederen hjælper med sit kendskab til kommunen og de frivillige sociale foreninger 
som stifinder og brobygger. Pårørendevejlederen fungerer ikke som borgerrådgiver, 
bisidder eller koordinator i en enkelt borgers sag, men er en neutral instans, som man 
kan henvende sig til anonymt. 
 
Pårørendevejlederen har hjulpet 221 borgere de første 14 måneder i stillingen.  
 
Vejlederen har oparbejdet et vidtgående kendskab til tilbud for pårørende og etableret 
et bredt samarbejde med relevante partnere både i kommunen, regionen og hos 
frivillige sociale foreninger. 
 
Erfaringerne siden opstarten 1. marts 2022 er, at samtaler hos en pårørendevejleder: 

 Virker forebyggende og giver de pårørende mere overblik over deres situation og 
muligheder 

 Mindsker stress hos den pårørende 
 Det at blive mødt og hørt giver mere overskud  
 Mindsker utilfredshed og antallet af klager om den nærtstående 
 Bryder isolation og ensomhed for de pårørende 

https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/paaroerendepolitik
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Fastholdelse af pårørendevejleder 550,0 550,0 550,0 550,0 

Drift 550,0 550,0 550,0 550,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Fastholdelse af 1 årsværk. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Tværgående funktion. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der er i budget 2021 og 2022 afsat budget til en pårørendevejleder. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Fastholdelse af Veterankoordinator 
 
Byrådet afsatte ved budgetforhandlingen for 2021 midler til at ansætte en 
veterankoordinator i Esbjerg Kommune – i første omgang for en periode på to år.  
 
Forslaget er, at Esbjerg Kommune fastholder stillingen 
som veterankoordinator, som bidrager med værdi til 
veteranindsatsen. 
 
 
2. Fastholdelse af veterankoordinator 
 
Formålet med at ansætte en veterankoordinator er at 
sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for 
veteraner og deres pårørende. Ansættelsen understøtter 
Esbjerg Kommunes Veteranpolitik: ”Der skal tages godt 
hånd om veteraner og deres familier, og begge parter bliver tilbudt den støtte, de har 
brug for.” 
 
Økonomiudvalget har besluttet, at veterankoordinatoren skulle have to funktioner: 
 

 Samarbejdsrettet funktion: Veterankoordinatoren udvikler, faciliterer og 
koordinerer internt og eksternt samarbejde og indsatser for veteraner. Det sker 
internt på tværs af forvaltninger og eksternt med en lang række partnere både 
inden for og uden for veteranområdet. 

 
 Borgerrettet funktion: Veterankoordinatoren møder veteranen i øjenhøjde og 

hjælper veteranen og de pårørende med individuel rådgivning. Vete-
rankoordinatoren er bindeleddet mellem veteranen og de forskellige dele af den 
kommunale indsats, så veteranen og de pårørende får den bedst mulige hjælp til 
for eksempel beskæftigelse, sociale problemer og lignende. 
Veterankoordinatoren vejleder også om tilbud ved andre aktører og hjælper den 
enkelte veteran med at få skabt overblik over tilbud og muligheder. 

 
Veterankoordinatoren er vejleder og ikke 
sagsbehandler. Det er således ikke veteran-
koordinatoren, der træffer afgørelse i veteranens 
sag, men han kan fungere som tovholder, budbringer 
eller bisidder. 
 
Veterankoordinatoren har siden ansættelsen den 1. 
februar 2021 etableret et tæt og velfungerende 
samarbejde med alle interessenter - både internt i 
kommunen i fx Jobcenter og det sociale område - og 
eksternt med blandt andet Veterancentret, 
Veterancafé Esbjerg, DIF, Soldaterhjemmet i Varde 
samt Varde og Oksbøl kaserner. 
 

Fakta om veteraner i 
Esbjerg Kommune

800 tidligere udsendte fra 
forsvaret. Hertil kommer 
politi- og beredskabsfolk 
samt sundhedspersonale, 
anslået til 150 personer

76 registreret med 
fysiske/psykiske skader
heraf 58 med PTSD

Hvad er en veteran?
En person, der på bag-
grund af en beslutning 
truffet af Folketinget, 
regeringen eller en 
minister har været 
udsendt i mindst én 
international mission.
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Veterankoordinatoren har modtaget 118 personlige henvendelser på det halvandet år, 
som ordningen har fungeret. Det har ført til rådgivnings- og vejledningsforløb med 53 
veteraner. 
 
Veterankoordinatoren yder både en akut og ikke mindst en forebyggende indsats. Dette 
overfor en gruppe borgere i Esbjerg Kommune, som har ydet en uvurderlig indsats for 
Danmark, men også en gruppe som ikke har et ry for selv at bede om hjælp. Et 
opsøgende besøg – også som efterværn, en opringning og en sms kan være små ting i 
et større billede, men kan være ensbetydende med, at veteranen holder kursen. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Fastholdelse og videreudvikling af funktionen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Fastholdelse af Veterankoordinator 550,0 550,0 550,0 550,0 

Drift 550,0 550,0 550,0 550,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Fastholdelse af 1 årsværk 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Tværgående funktion 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
I budget 2021 og 2022 er der afsat midler til at ansætte en veterankoordinator i Esbjerg 
Kommune.  
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Voksen Myndighed – ressourcer til håndtering af sygefravær 
Det foreslås, at der tilføres vikarmidler til Voksen Myndighed svarende til 2 årsværk.  
 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Som arbejdsgiver får Esbjerg Kommune refusion for den løn, som kommunen har 
udbetalt, når en af kommunens medarbejdere er langtidssyg. Refusionen svarer til 
dagpengeniveau. Kommunen dækker selv de første 30 dage.  
 
Det er ved en tidligere besparelse i Esbjerg kommune besluttet, at refusionen ved en 
langtidssygemelding af en medarbejder, der aflønnes via konto 6, ikke tilfalder det 
område, hvor medarbejderen er ansat, men tilgår et centralt afsat indtægtsbudget. Det 
betyder, at der ved langtidssygemeldinger i Voksen Myndighed ikke er vikarmidler. 
 
Det er imidlertid ikke muligt at nedjustere arbejdsopgaverne ved langtidssygemeldinger 
– alle opgaver er ”skal-opgaver” i Voksen Myndighed.  I stedet må sagerne ved en 
langtidssygemelding fordeles til de rådgivere, der ikke er sygemeldt med et højere 
sagstal til følge og dermed risiko for, at sagsbehandlingen ikke kan varetages med 
samme kvalitet som vanligt.   
 
Langtidssygemeldinger i Voksen Myndighed i de sidste 3 år (2020-2022) svarer til i 
gennemsnit 2,8 årsværk årligt. Tilførsel af vikarmidlerne vil betyde, at der enten kan 
ansættes 2 faste vikarer i Voksen Myndighed eller alternativt at der arbejdes med et 
lavere generelt sagstal, hvilket vil mindske sårbarheden ved langtidssygemeldinger.   
 
Modellen med faste vikarer kendes fra Familierådgivningen, hvor den har bidraget til en 
mere stabil drift under perioder med lange sygemeldinger. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Forslaget betyder, at der i højere grad i end i dag kan ske vikardækning ved sygdom og 
fravær med en bedre kvalitet i sagsbehandlingen til følge. Det gennemsnitlige sagsantal 
per rådgiver er i dag 65, hvor Dansk socialrådgiverforenings vejledning anbefaler 60 
sager i gennemsnit. En tilførsel af vikarmidler forventes at kunne nedbringe det 
gennemsnitlige sagsantal til ca. 62 sager per rådgiver. 
 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Voksen Myndighed – ressourcer til 
håndtering af sygefravær 

1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 
Drift 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 

Områdets totale budget (Voksen myndigheds 
konto 6) 16.736,8 16.736,9 16.736,8 16.736,8 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forvaltningen kan ikke anvise andre kompenserende besparelser. 
 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
2 årsværk. 
 
Forslaget vil medføre en positiv indvirkning på arbejdsmiljø – og sagsbehandlingen i 
Voksen Myndighed, da der vil være mulighed for fast vikardækning ved 
langtidssygemeldinger og en mere stabil drift. 
 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Forslaget er uden direkte konsekvenser for andre politikområder. 
 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Investering i en ny tilgang på børnehandicapområdet: Sammen 
med familien 
 
2. Beskrivelse af forslag 
I Familierådgivningen er al sagsbehandling vedrørende støtte til børn med handicap sam-
let i et handicapteam. De varetager både sagsbehandling i forhold til merudgifter, tabt 
arbejdsfortjeneste, afløsning og aflastning i hjemmet samt ydelser som f.eks. kontakt-
person, støtte i hjemmet eller psykologbehandling.  
 
De sidste 2 år har Familierådgivningen Handicap været en del af et læringsforløb med 
Ankestyrelsen. Dette forløb har haft til formål at sikre et fælles fagligt juridisk grundlag 
for myndighedsudøvelsen, og at flere klagesager stadfæstes i Ankestyrelsen.  
 
Til trods for en forbedret juridisk kvalitet i sagsbehandlingen er der fortsat mange klager 
på området. Det er desuden en velkendt problematik på landsplan, at samarbejdet mel-
lem kommuner og familier i børnehandicapsager kan være præget af manglende tillid og 
en oplevelse af ikke at blive hørt og få den rette hjælp. Det skyldes blandt andet en 
meget kompliceret lovgivning omkring tabt arbejdsfortjeneste.  
 
Familierådgivningen Handicap har et ønske om at ændre dette mønster, så tilliden øges 
og samspillet forbedres, og familierne oplever at få relevant hjælp og støtte.  
 
Aarhus Kommune har med projektet ”Tættere på Familien” gode erfaringer med at ned-
sætte sagstallet hos rådgiverne, hvilket frigiver tid til den enkelte familie og dermed op-
bygger en stærkere relation. Kombineret med et nedsat sagstal har Aarhus Kommune 
arbejdet med den faglige kultur og de faglige metoder for at øge fokus på familiernes 
ønske og drømme.  
 
Aarhus Kommune har erfaret, at familiernes tilfredshed med samarbejdet er steget mærk-
bart, og at antallet af klager og omgørelser er faldet. Aarhus Kommune har udover de 
førnævnte positive effekter også konstateret en besparelse på børnehandicapsagerne. 
 
Aarhus Kommune igangsatte ”Tættere på Familien” i 2016 og bestilte Metodecentret til 
at evaluere på effekten af projektet i sin treårige løbetid. På grund af succesen valgte 
kommunen herefter at fortsætte og udbrede projektet, så det på børnehandicapområdet 
i dag er en integreret del af den måde, man arbejder på for alle familier.  
 
Med afsæt i Aarhus Kommunes erfaringer forslås det at lave et lignende projekt i Famili-
erådgivningen Handicap. Det betyder, at 1/3 af rådgiverne i Familierådgivningen Handicap 
skal gå fra at have ca. 30 sager til kun at have 20 sager. Rådgiverne får derved mulighed 
for at tilbyde et tættere samarbejde med den enkelte familie. Forvaltningen foreslår, at 
der i første omgang arbejdes med en projektperiode på 2 år, hvor tiltaget afprøves.  
 
For at sagsstammerne på børnehandicapområdet kan reduceres til 20 sager for fire råd-
givere, er der i projektperioden brug for en opnormering i Familierådgivningen Handicap 
på to årsværk.  
 
Det er forvaltningens vurdering, at de to ekstra årsværk over projektperioden vil blive 
tjent hjem. Denne vurdering er baseret på erfaringer fra Aarhus Kommune, hvor der blev 
oplevet en stor besparelse over projektperiodens tre år. Dette skyldtes blandt andet, at 
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antallet af anbringelser faldt hos projektgruppen, og at den rette indsats blev givet tidli-
gere. Eftersom sagsstammen hos den enkelte rådgiver før projektperioden i Aarhus Kom-
mune var større, end den er i Esbjerg Kommune nu, er det ikke forvaltningens vurdering, 
at der kan forventes det samme niveau af besparelse på projektet her.  
 
Det er dog forventningen, at tættere opfølgning og samspil har en betydning for retssik-
kerheden. Hvis familiernes tillid til, at de kan få hjælp, når de har brug for det stiger, så 
kan det alene nedsætte deres behov for støtte. Dette vil også reducere de ressourcer, 
som skal lægges i sagsbehandlingen.  
 
For at måle effekten foretages en evaluering ved projektperiodens udløb. Her vil der sær-
ligt være fokus på familiernes og rådgivernes oplevelser samt udgifterne på tværs af 
projektgruppen og det øvrige team i Familierådgivningen Handicap.  
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Der er tale om 4 rådgivere ud af et samlet antal på 13 i Familierådgivningen Handicap, 
der i projektperioden vil have et reduceret antal sager. Det er forventningen, at familier-
ne i disse sager meget direkte vil opleve et forhøjet serviceniveau.  
 
Projektet vil indeholde kompetenceudvikling for hele Familierådgivningen Handicap i bor-
gerinddragelse med afsæt i familiernes drømme og håb. Der vil samtidig arbejdes på, at 
projektgruppens gode erfaringer deles med den øvrige rådgivergruppe i Familierådgivnin-
gen Handicap, og at effekterne af projektet vil ”smitte” over på de rådgivere, der ikke er 
en del af projektet.  
 
Projektets hensigt er ligeledes i tråd med den nye lovgivning afledt af ”Børnene Først”, 
som er på vej. Her er der fokus på langt mere inddragelse af børn og familier i deres 
egne sager. Med dette projekt opnår Familierådgivningen viden og erfaring, der kan støt-
te op om den nye målsætning i reformen.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Investering i en ny tilgang på børne-
handicapområdet: Sammen med fa-
milien 

900,0 1.200,0 -900,0 -1.200,0 

   Lønninger 2 årsværk, drift 900,0 1.200,0 300,0 0,0 
     
Reduktion af foranstaltningsbudgettet 
på konto 5 

0,0 0,0 -1.200,0 -1.200,0 
Områdets totale budget (Handicapteam – konto 
6) 13.126,8 13.126,7 13.126,7 13.126,7 

Områdets totale budget (Familie’s samlede kon-
to 5) 421.045,5 421.511,0 421.509,6 521.509,6 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Erfaringerne fra Aarhus Kommune viser, at deres indførsel af modellen med lavere 
sagstal til rådgiverne på børnehandicapområdet gav besparelser, som således gjorde, at 
investeringen i ekstra rådgivere tjente sig selv hjem.   



Økonomiudvalget ØU 40-36 
Administration Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

Rationalet kommer ved, at rådgiverne er tættere på familierne og dermed kan lykkes 
med at anvende tidlige og forebyggende indsatser rettet mod familien med henblik på 
at udvikle og fastholde barnet eller den unge i hjemmet. 
 
Det anbefales, at der investeres i projektet i 2 år. Efter det første år gives en midtvejs-
status  til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Investeringen tilbagebetales over 2 år, 
når projektet er afsluttet; dvs. i 2025 og 2026.  
 
Projektet afsluttes med en evaluering til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor en 
mulig udbredelse af projektet drøftes. Aarhus Kommune har i dag udvidet modellen til 
alle rådgivere på børnehandicapområdet.  
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Opnormering med to årsværk i en toårig periode 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Social & Arbejdsmarkedsudvalget 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2022-2025: 
Fastholdelse af normeringen med +5,5 årsværk, fra budgetforhandlingerne for 2019, 
hvor Familierådgivningen fik tilført årsværkene i 2019 og 2020. 
 
Budget 2021-2024: 
Udvidelse med 2,5 årsværk til vikardækning ved sygdom i Familierådgivningen. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Serviceniveau Rengøring  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Byrådet afsatte midler i 2021 og 2022 til et øget rengøringsbehov under og efter 
COVID-19. I 2021 var der afsat 12,3 mio. kr. til ekstra rengøring jf. gældende 
retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. 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. 
 
I Aftale om budget 2022-2025 er forligspartierne enige om at afvente nye retningslinjer 
fra Sundhedsstyrelsen, inden der tages stilling til det fremtidige rengøringsniveau i 
kommunen.   
 
Rengøringsniveauet omfatter følgende områder: Dagtilbud, skoler og SFO.   
 
Der er ikke kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, så Rengøring arbejder ud 
fra de National hygiejniske Retningslinjer (NIR) fra 2015 suppleret med erfaringer.  
 
Rengøring har udarbejdet forslag til fremtidigt rengøringsniveau i kommunen fra 2023 
og frem: 

 Fastholde det udvidede interval for gulvvask i vuggestuer, integrerede 
institutioner og børnehaver på 5 x ugentligt 

 Fastholde intervallet for gulvvask på skoler og SFO 
 Fastholde den øgede rengøring af kontaktpunkter 
 Ændre mødetider for rengøringsassistenter på skoler og institutioner fra kl. 6.00-

5.00 
 Fastholde intervallet for toiletrengøring 

 
Ved at fastsætte det fremtidige rengøringsniveau som ovenstående, forventes det, at 
den øgede rengøring medvirker til faldende sygefravær blandt personaler og børn på 
skoler og institutioner.  
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Se ovenstående.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Serviceniveau Rengøring 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 

Drift 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 
Områdets totale budget 86.623,9 86.634,6 86.634,5 86.624,5 



Økonomiudvalget   ØU 40-37 
Administration (Rengøring) Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ca. 15 årsværk.  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Oplevelser og Kultur 
 
2. Beskrivelse af forslag  
 
Esbjerg Kommune og Esbjerg By har gennem mange år haft et stabilt antal indbyggere, 
men under det stabile indbyggertal skjuler sig en væsentlig demografisk ændring af 
befolkningssammensætningen, hvor der kommer flere og flere ældre, og fraflytningen af 
unge bliver dækket ind af borgere fra andre lande.  
 
Befolkningsudviklingen og den ændrede demografi har stor betydning på 
skatteindtægterne, der er faldende, hvilket uundværligt vil få konsekvenser for 
velfærden. Hvis den tendens skal vendes, så er opgaven at tiltrække flere borgere. 
 
Esbjerg er begunstiget af et meget stærkt erhvervsliv og en geografisk placering for 
store erhvervssatsninger i de næste mange år. Eksempelvis er der er med indgåelse af 
Esbjerg-deklarationen skabt grobund for et nyt erhvervseventyr. Samtidig har byrådet 
besluttet strategiske satsninger på at blive Nordeuropas Digitale knudepunkt og ikke 
mindst på den grønne omstilling.  
 
Demografiudviklingen og de store erhvervssatsninger betyder, at både det private og 
offentlige arbejdsmarked er i risiko for at mangle arbejdskraft, at byens handelsliv vil 
mangle kunder, at foreninger vil mangle medlemmer og at bylivet vil mangle borgere. 
 
Det scenarie fik Byrådet, i samarbejde med Esbjerg Havn, Business Esbjerg og 
Education Esbjerg, til at igangsætte en åben proces med involvering af alle 
interesserede borgere med henblik på at finde frem til, hvad Esbjerg skal satse på for at 
vende udviklingen. 
 
Processen førte til valg af Oplevelser og Kultur som løftestang for udvikling af Esbjerg 
By. Der er nu godkendt et purpose, en vision og en kernefortælling, som skal sætte 
retningen for udviklingen.  
 
Den strategiske satsning på oplevelser og kultur skal sammen med omfattende 
byudviklingstiltag spille en central rolle i at løfte Esbjerg by og give afkast i form af flere 
borgere. Det kræver en attraktiv og uimodståelig by. Dermed vil indsatsen have to 
strategiske greb: Midtbyens fremtidige struktur og udviklingen af kulturelle aktiviteter 
og oplevelser. 
 
Der er tale om en ambitiøs satsning som der afsættes betydelig økonomi til. 
Udover finansiering af konkrete initiativer, vil der vil være behov for finansiering af en 
udvidelse på medarbejdersiden. 
 
 
 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
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Beløb i 1.000 kr. 
2023 2024 2025 2026 

Indsatsområde / resultatkrav     
Oplevelser og Kultur, drift ? ? ? ? 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Intet 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Intet 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Intet 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Intet
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Gadelys, udskiftning LED armaturer m.v. 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Ca. halvdelen af Esbjerg kommunes gadelysarmaturer er udskiftet til LED. Den resterende 
del var tænkt løbende udskiftet over driftsbudgettet og midler afsat til vejkapitalen.  
 
Budgetreduktioner og et meget udslidt kabelnet udfordrer dog driften af nettet. Esbjerg 
Kommune var ”first mover” på området og det viser sig desværre nu, at levetiden af de 
opsatte LED armaturer er kortere end forventet og der skal derfor også nu afsættes midler 
til udskiftning af LED armaturer. 
 
Gadelysområdet oplever desværre store problemer og senest har området ved Havnegade 
i Esbjerg oplevet længerevarende perioder uden lys.  
 
Der afsættes 1,5 mio. kr./år i en 8-årig periode fra 2023 til 2030. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Gadelys, udskiftning LED armaturer 
m.v., drift 

1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forslaget er et nødvendigt initiativ i forhold til at sikre, at der ikke er gader/områder der 
i længerevarende perioder er uden belysning. Det har ikke været muligt af finde 
kompenserende besparelse indenfor politikområdet. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Balance i Lufthavnens budget 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Lufthavns væsentligste opgave er at understøtte og facilitetere Danmarks ener-
giforsyning fra Nordsøen. Aktiviteterne har været koncentreret om helikopterflyvninger til 
olie- og gasfelterne i Nordsøen, samt rutefly til energibyerne Stavanger i Norge og Aber-
deen i Skotland. Esbjerg og Esbjerg Lufthavn udgør en afgørende infrastruktur for Esb-
jergs energisektor og kommunens status som Danmarks EnergiMetropol og medlem af 
WECP. 
 
COVID-19 Pandemien har påvirket flytrafikken og luftfartsbranchen voldsomt. Den for-
ventede vækst og tilgang af nye ruter er ikke realiseret. Budget forventningerne kan 
ikke realiseres og forventningerne bør justeres. I nærværende budget er der indarbejdet 
indtægter for ruter til København og Edinburg. 
 
Forventninger til fremtiden 
 
Helikoptertrafik: 
Tyrafeltet forventes at starte op i 2023, dog ikke i samme omfang som tidligere, da man-
ge funktioner på Tyrafeltet er automatiseret og derfor kræver mindre mandskab. 
 
Esbjerg Lufthavn ser stigning i flyvningerne til havvindmøllerne. Det er ambitionen at 
udvikle helikoptertrafikken i takt med den grønne omstilling til havvindmølleparker og den 
kommende EnergiØ. 
 
Rutetrafik: 
Airport Council International forventer en nedgang i passagerer på -36,7% i 2022 i forhold 
til 2019. Passagererne i Esbjerg lufthavn er overvejende forretningsrejsende, og de for-
ventes at være langsommere til at komme op på niveau end ferierejsende.  
 
Trafikgrundlaget og infrastrukturen for at udvikle fastvingetrafikken er til stede. Men 
kendskabet til Esbjerg Lufthavn mangler. I dialog med nye flyselskaber bliver Esbjerg 
Lufthavn godt hjulpet af den erhvervsudvikling, der sker i Esbjerg og omegn indenfor 
energi- og datasektoren, og ikke mindst de kommende p-t-x projekter. Strategien for 
udvikling af trafikken tager afsæt i infrastrukturen, havn-lufthavn-motorvej og skal un-
derstøtte erhvervsudviklingen samt de herboende lokale og internationale virksomheder. 
I dialog med internationale kunder, udtrykker de ønske om at kunne benytte Esbjerg 
Lufthavn.  
 
Flyselskaberne er interesserede og lytter, men er meget tilbageholdende med at starte 
nye ruter, på grund af de tab som flyselskaberne har haft vedr. COVID-19. Med baggrund 
i dette søges der om en reducering af indtægtsbudgettet frem til 2026, således indtægter 
og udgifter balancerer. 
 
  Budget 

2023 
Budget 
2024 

Budget 
2025 

Budget 
2026 

Udgifter 39.409.800 39.410.400 39.410.800 39.411.100 

Indtægter -45.135.300  -45.135.200 -45.135.200 -45.135.200 
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Netto (Tillægsbevilling) -5.725.500  -5.724.800 -5.724.400 -5.724.100 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Balance i Lufthavnens budget, drift 5.725,5 5.724,8 5.724,4 5.724,1 
Områdets totale budget -5.725,5 -5.724,8 -5.724,4 -5.724,1 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forslaget er et nødvendigt initiativ for at kunne skabe balance mellem budgettet for 
Lufthavnen og de faktiske forventninger til området. Det har ikke været muligt af finde 
kompenserende besparelse indenfor politikområdet. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2021-24 – TB 40-30 – Esbjerg Lufthavn (2020) (Intelligent investering) -600,0 
t. kr. årligt fra 2021 og frem.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Esbjerg Lufthavn – Brug af regnvand til brandbiler  
 
2. Beskrivelse af forslag  
I forlængelse af Vision 25, klimadagsordnen og omstilling til ”Grøn Lufthavn”, arbejdes 
der med forskellige initiativer i Lufthavnen. Et projekt har fokus på at undgå vandspild, 
at bruge regnvand i stedet for drikkevand til vask af bl.a. brandbiler. Økonomien er mindre 
overbevisende i kroner og ører, men i betragtning af at drikkevand er en begrænset 
ressource, anser vi projektet for yderst relevant og som en start til at kunne udbrede 
brugen af regnvand. 
 
Fire af lufthavnens elever er under uddannelse som lufthavnsoperatører på EUC Lillebælt. 
De har i en eksamensopgave lavet projekt ”Vandspild”. De er inspireret af lufthavnens 
fokus på klima og den grønne omstilling. 
 
Formålet med projektet er at erstatte drikkevand med regnvand, også kaldet tekniskvand. 
Det er et projekt, der skal starte en proces med at bruge regnvand og spare drikkevand 
i Esbjerg Lufthavn. 
 
Uddrag eksamensprojekt 
Esbjerg Lufthavn blev etableret i 1971. 
På lufthavnen bliver der brugt enormt meget vand på mange områder og i den forbindelse har vi 
lavet en løsning ved brug af grundvand.   
I kælderen på Esbjerg lufthavn står grundvandet højt, hvilket betyder at en masse vand løber 
direkte ud i åen, som svarer til 600 liter i timen. Det vand vil vi gerne bruge som teknisk vand til 
brandbiler, vask af materiel, beplantning og vinterkøretøjer. 
Vi har lavet et regnestykke over, hvor mange liter vand, der er løbet i ud i åen siden år 1971. 
Alt det vand vil vi gerne bruge for at spare penge og minimere forbruget af rent drikkevand og blive 
mere grøn lufthavn. 
Diagram over hvor meget vand, der er løbet igennem siden 1971 til dags dato: 
 

 
Liter pr 10 år: 
       
Vandet fra kælderen skal bruges effektivt ved at få pumpet vandet op fra brønden og over til 
vaskehallen, som ligger cirka 100 meter fra brønden. 
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Vandet skal pumpes op i en 10.000 liters stor tank, som skal stå ved vaskehallen og derfra kan 
man benytte vandet til vask af alt materiel, beplantning og påfyldning af brandbiler. 
 
Casen er baseret på et årligt forbrug på 745 M3 vand til vask af brandbiler, 
vinterkøretøjer, materiale m.v. Det er under 1% af lufthavnens samlede vandforbrug. 
 
For at realisere projektet skal der indkøbes materialer for ca. 100.000 kr. Det er forskellen 
i afledningsafgiften på forbrugsvand 37,9 kr. per M3 og tekniskvand 25 kr. per M3 som 
skal finansiere projektet. Det er mere perspektivet, at drikkevand, som er en begrænset 
ressource, erstattes med regnvand. Dette er starten på i Lufthavnen at lære at bruge 
regnvand i andre situationer f.eks. til vask af dragter, toiletter. Vandforbruget forventes 
fortsat at stige.  
 

  Investering 
Afgift 

drikkevand 
Afgift 

tekniskvand 
Besparelse /diff. 
mellem afgifterne 

Break-
even 

Undgå Vandspild 100.000 28.236 18.625 9.611 9 år 
              
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Esbjerg Lufthavn – Brug af regnvand 
til brandbiler 

100,0 -9,6 -9,6 -9,6 
      Drift 100,0 0,0 0,0 0,0 

Drift, indtægt 0,0 -9,6 -9,6 -9,6 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
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 det økonomiske behov 
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. 
15,5 kr./m2. Analysens konklusion viser dog, at behovet til indvendig vedligeholdelse er 
32 kr./m2. 
 
Byggeri, vedligehold og energi har startet med at løse de lovpligtige aktiviteter, som på-
hviler bygningsejeren F.eks. El-sikkerhedsattester, elevatorservice, eftersyn af sprinkle-
ranlæg, slange-vindere samt eftersyn af ABDL-anlæg (Branddørslukning) og ABA- anlæg 
(Brandalarmerings anlæg), alene på dette område har Byggeri, vedligehold og energi i 
2021 brugt ca. 5,0 mio. ud af de 7,03 mio. kr., som blev tilført Teknik & Miljø til at 
varetage opgaven med indvendige vedligehold. Byggeri, vedligehold og energi vurderer, 
at den fremadrettede udgift alene til de lovpligtige eftersyn beløber sig til mere end 3,5 
mio. pr. år.  
 
Hvis der fremadrettet skal bruges 3,5 mio. kr. ud af 7,03 mio. kr./år. til lovpligtige efter-
syn, vil der kun være ca. 3,5 mio. tilbage til at løse de resterende indvendige vedlige-
holdsopgaver, som blandt andet omfatter maling og anden reparation af overflader. I 
bygninger som skoler og daginstitutioner, hvor der traditionelt er et stort slid, vil det 
være umuligt at opretholde et tilfredsstillende niveau. Flere institutionsleder har allerede 
ytret utilfredshed med, at det visuelle indtryk er forringet.     
 
Den generelle materialeudvikling i byggebranchen udfordrer ligeledes beløbet til vedlige-
hold negativt. Analysens data forudsætter, at der forekommer en normalisering i bygge-
branchens priser igen.   
 
Det foreslås, at der afsættes yderligere 16,5 kr./m2, svarende til 7,5 mio. kr./år. Midlerne 
foreslås indarbejdet efter en trappemodel, hvor der i år 1 afsættes yderligere budget på 
3,5. mio. kr. og i år 2 og 3 år stigende med yderligere 2,0 mio. Derved vil det samlede 
budget til indvendig vedligeholdelse således svare til behovet på 32 kr./m2. 
 
Budgettet i 2026 udrulles i efterfølgende år. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Yderligere midler til indvendig vedlige-
holdelse af de kommunale bygninger, 
drift 

3.500,0 5.500,0 7.500,0 7.500,0 
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Områdets totale budget 7.003,0 7.003,0 7.003,0 7.003,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forslaget er et nødvendigt initiativ i forhold til at fastholde et tilfredsstillende vedligehol-
delsesniveau i bl.a. skoler og daginstitutioner. Det har ikke været muligt af finde kompen-
serende besparelse indenfor politikområdet. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. 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. 7,0 mio. kr. fra områderne til Teknik & Miljø.  
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Stillinger og driftsmidler til Klimasekretariatet 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Kommune vedtager i 2022 sin DK2020 klimaplan. I planen lægges der op til store 
indsatser særlig på 3 områder:  
 

 Landbrug 
 Energiforsyning 
 Transport.  

 
Alle 3 områder fordrer, at der bliver en stor aktivitet med inddragelse af og samarbejde 
med interessenter, udvikling af projekter og fortsat fokus på udarbejdelse af grundlag til 
iværksættelse af nye nødvendige klimatiltag alt sammen med det formål, at forfølge 
kommunens ambition om at være klimaneutral i 2030. Samtidig pågår der også et arbejde 
med at understøtte implementeringen af klimaplanen i kommunen internt. 
 
Med udgangen af 2022 tæller sekretariatet 1 medarbejder. Med Kommunens satsning om 
at blive klimaneutral i 2030 er det nødvendigt, at vi har dedikerede ressourcer til alle 3 
indsatsområder.  
 
Med udgangen af 2022 har sekretariatet haft et driftsbudget på 500.000 kr. Der vil være 
et fortsat behov for at få udarbejdet analyser til grund for nye klimatiltag fx på 
transportområdet. Vores CO2 regnskab og vores klimapartners klimaregnskaber vil 
fortsat have behov for en ekstern validering disse regnskaber, hvilket vil være en del af 
de løbende driftsudgifter. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Stillinger og driftsmidler til 
Klimasekretariatet 

1.750,0 1.750,0 1.750,0 1.750,0 
      2 stillinger 1.250,0 1.250,0 1.250,0 1.250,0 

Driftsmidler til partnerskaber 500,0 500,0 500,0 500,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forslaget er et nødvendigt initiativ i forhold til udmøntning af DK2020 Klimaplanen, som 
Byrådet godkendte i 2020. Det har ikke været muligt af finde kompenserende besparelse 
indenfor politikområdet. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Opnormering med 2 ansættelser, heraf en af dem en midlertidig stilling, der løber i 
perioden 2023-26. 
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7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Model for nyt varslingssystem for badevand ved alle strande i 
Esbjerg Kommune. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Teknik & Miljø og DIN Forsyning vurderer, at der fremadrettet er behov for et mere præ-
cist varslingssystem langs badestrandene i Esbjerg Kommune – herunder også Esbjerg 
Strand – end den nuværende varsling, der er baseret på en forholdsmæssig simpel un-
dersøgelse med stor usikkerhed. 
 
Teknik & Miljø har i samarbejde med DIN Forsyning gennemført undersøgelser til afklaring 
af, om det er muligt at etablere et modelbaseret varslingssystem. 
 
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. Samtidig vil varslingen 
kunne ses i appen og på hjemmesiden badevand.dk  
 
Udgiften til etablering af varslingssystemet afholdes af Teknik & Miljø og DIN Forsyning, 
mens driftsudgiften afholdes af Teknik & Miljø. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Model for nyt varslingssystem for ba-
devand ved alle strande i Esbjerg 
Kommune. 

150,0 110,0 110,0 110,0 

      Drift 300,0 110,0 110,0 110,0 
Delbetaling fra Din Forsyning -150,0 0,0 0,0 0,0 

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

     

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forslaget er et initiativ i forhold til at sikre mere præcise målinger af vandet ved bade-
strandene i Esbjerg Kommune. Såfremt midlerne til formålet ønskes finansieret inden 
for egen ramme, vil det betyde, at der er andre kontroller indenfor området, der ikke 
kan fortages og der vil derved ske en serviceforringelse. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
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8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Helhedsplan for Fovrfeld Å-dal – projektering af vandløbet 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Teknik & Miljø udarbejdede i 2018 en helhedsplan for Fovrfeld Å-dal. Helhedsplanen har 
til formål at skabe synergi mellem forbedring af vand- og naturtilstanden og rekreative 
tiltag. Helhedsplanen vil også sikre en klimatilpasning af ådalen og de omkringliggende 
bebyggede områder, idet slyngning og hævning af Fovrfeld Bæk medfører, at vandløbet 
vil blive mere robust i forhold til at modtage overfladevand fra de omkringliggende by-
områder. Projekteringen er afgørende for, at DIN Forsyning kan etablere de nødvendige 
forsinkelsesbassiner til håndtering af overfladevandet, som følge af separatkloakeringen 
i Esbjerg By. 
 
Der er ikke vedtaget et budget til gennemførelse af helhedsplanen. 
 
Der anmodes derfor om midler til projektering af slyngning og hævning af Fovrfeld Bæk 
således, at vandløbet gøres robust til at modtage overfladevand fra de omkringliggende 
områder samtidig med, at der arbejdes hen i mod, at vandløbet kan nå målsætningen 
fastsat i de statslige vandområdeplaner. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Helhedsplan for Fovrfeld – projekte-
ring af vandløbet, drift 

 

250,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forslaget er et nødvendigt initiativ i forhold til at DIN Forsyning kan etablerede de nød-
vendige forsinkelsesbassiner til håndtering af overfladevandet, som følge af den spara-
tekloakering i Esbjerg By. Det har ikke været muligt af finde kompenserende besparelse 
indenfor politikområdet. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Etablering af Klimafond  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Kommune forventer at have en godkendt DK2020 handleplan medio 2022 fra 
CONCITO, som prioriterer og viser vejen til Esbjerg Kommunes målsætning om at blive 
netto CO2 neutral i 2030.  
  
Til udmøntning af tiltagene og særlige projekter med vores klimapartnere foreslås der 
oprettet en klimafond.  
 
Et af kriterierne for udmøntningen kan være, at de understøtter allerede planlagte 
investeringer, således allerede afsatte midler kan geares med disse midler. Et konkret 
eksempel er, at vi arbejder med at elektrificere den kommunale kørsel. Grundlaget for 
nye udbud herunder en prøvehandling med en konkret kørselsudbyder kan være et 
eksempel på tiltag under en klimafond.   
 
Der kan også være behov for yderligere økonomiske vurderinger inden igangsætning af 
nye brede initiativer for hele kommunen. Det kan være på baggrund af konkrete 
prøvehandlinger med strategiske virksomheder for nedbringelse af CO2 i transporten, 
med lokalsamfund ift. at få startet deleøkonomien og vores egne forvaltninger for at sikre 
en så effektiv udnyttelse af ressourcer ved kommende anlægsprojekter. 
 
En måde at finansiere en klimafond på er, at der pålægges en intern klimaafgift på 
kommunens mest klimabelastende varer og tjenesteydelser. Den afgift, der i givet fald 
afregnes, kan herefter supplere fonden. Dog er det et formål med afgiften, at det skal 
føre til mere grønne valg i fremtiden. Forventningen vil være, at de grønne valg i 
fremtiden vil blive foretaget i langt højere grad end tidligere. Niveauet anbefales indført 
med 750 kr./ton CO2 i 2022 gradvist stigende til 1.500 kr./ton CO2 i 2030, som er den 
model, der er valgt i Aarhus Kommune. Dette vil give en årlig klimaafgift på 2.079.000 
kr. Vedtages nationale CO2-afgifter i fremtiden, vil den interne klimaafgift udfases, for at 
undgå dobbelt afgift. Klimaafgiften kan fx indføres på flyrejser, på indkøb af benzin og 
diesel til kommunens egne biler (eller medarbejderkørsel i egen bil), samt på udvalgte 
fødevaregrupper (kød, mælkeprodukter og it.)  
 
En intern afgift i 2019 tal ville betyde: 
Fly 135 ton CO2e*    114.750 kr. 
Befordring 653 ton CO2e   555.050 kr. 
Kød og mælkeprodukter 1436 ton CO2e 1.220.600 kr. 
It 657 ton CO2e   558.450 kr. 
 
* Bogstavet ”e” i CO2e står for “equivalent”. På dansk ækvivalent (eller “tilsvarende”) og dækker over, at CO2 
langt fra er den eneste såkaldte drivhusgas, vi har at gøre med. Vi har fx også metan. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
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Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af Klimafond, drift 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forslaget kan finansieres via indførsel af en intern klimaafgift, se beskrivelse under 
afsnittet ”Beskrivelse af forslag”. 
 
Alternativ finansiering af forslaget kunne være at den forslåede effektivisering på den 
overordnede ramme for Esbjerg Kommune, bruges til finansiering af Klimafonden. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Strategi for Verdensarv 
 
2. Beskrivelse af forslag  
De fire vadehavskommuner, Nationalpark Vadehavet, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen ar-
bejder sammen om at implementere en ny strategi for Vadehavet som verdensarv.  
 
Strategien sætter kursen for de kommende år, så vi kan sikre, at vadehavsområdet pga. 
dets natur fortsat er et attraktivt sted at være, bo, bosætte sig og drive bæredygtigt 
erhverv.  
 
Temaerne for strategien bliver:  

 Forankre verdensarven lokalt og skabe ejerskab.  
 Formidle potentialet i verdensarven.  
 Sikre en bæredygtig udvikling og høj kvalitet.  
 Forbinde det lokale samarbejde med samarbejdet mellem Tyskland og Holland.  
 Bidrage til udvikling af den fælles Trilaterale Verdensarvsstrategi.  
 Sikre indsigt i nye målgrupper. 

 
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. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Strategi for Verdensarv, drift 0,0 200,0 200,0 200,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

Der ønskes midler i perioden 2024-26. 
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forslaget er et initiativ i forhold til implementering af ny strategi for Vadehavet som ver-
densarv. Det har ikke været muligt af finde kompenserende besparelse indenfor politik-
området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Analyseværktøj til C02 beregning  
Esbjerg Kommune har som DK2020 kommune forpligtet sig til at nå så langt som muligt 
med kommunens reduktion af CO2 inden for scope 3 (kommunens indkøb af vare og 
ydelser). Klima- og miljøudvalget ønsker på den baggrund at kvalificere og automatisere 
metoden til at beregne CO2 og dermed udarbejdelse af klimaregnskaber. Udvalget ønsker 
derfor, at der implementeres en automatiseret CO2 beregner samt CO2 analyse redskab 
til beregning af Esbjerg Kommunes klimaregnskab. Dette værktøj vil også kunne anven-
des, såfremt der indføres en eventuel intern klimaafgift. 
 
2. Beskrivelse af forslag   
Esbjerg Byråd har vedtaget en ambitiøs klimaplan, der indeholder et mål om, at Esbjerg 
Kommune bliver CO2 neutral i 2030 og bliver CO2 - neutral så hurtigt, som det er realistisk 
muligt inden for scope 3.  
  
Udvalget ønsker derfor at kvalificere og automatisere arbejdet med at beregne klimaregn-
skabet ved at implementere et automatiskværktøj til udarbejdelse af klimaregnskaber og 
til identifikation af hvilke aktiviteter, der giver den bedste klimaeffekt for hele organisa-
tionen og for hver enkelt del af organisationen, med mulighed for løbende opfølgning på 
prioriterede indsatser og beregning af interne klimaafgifter. 
 
Med et analyseværktøj vil kommune være i stand til at  

 Analysere den generelle forbrugsadfærd i et bæredygtighedsperspektiv  
 Identificere hvilke dele af den decentrale organisation, der ”ejer” det største 

forandringspotentiale.  
 Identificere hvilke typer af indsatser (decentralt eller centralt), der har den 

potentielt set største effekt på klimaet og øvrige parametre koblet til ”bære-
dygtighed”.  

 Løbende at følge op på effekten af identificerede indsatser.  
 belyse indvirkning på miljøforhold (herunder udledning af klimagasser, 

affaldsgenerering, folkesundhed, CSR-parametre og miljøforhold).  
 
Forvaltningen har undersøgt forskellige løsninger i marked og der indhentet 2 tilbud fra 
to leverandører. Valget er landet på den ene leverandør der både imødegår Klima-
sekretariatets ønsker bedst og samtidig har det billigste tilbud.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Værktøjet vil bidrage til at byrådet lettere vil kunne monitorere om kommune lever op til 
målsætningerne i klimaplanen. 
 
 
 
 
 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
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Analyseværktøj til CO2 beregning, 
drift 

200,0 200,0 200,0 200,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forslaget er et nødvendigt initiativ i forhold til kommunens målsætning om at blive CO2 
neutral i 2030. Det har ikke været muligt af finde kompenserende besparelse indenfor 
politikområdet. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)  
I dag samles data ind og behandles manuelt, hvilket involverer mange ansatte i kommu-
nen. 
Dette vil være en årlig proces for at udforme Esbjerg Kommunes klimaregnskab som virk-
somhed og derfor uundgåelig. Ved at automatisere processen spares der tid i adskillelige 
afdelinger, og der sikres en højere grad af valide data, som oveni købet vil kunne 
anvendes mere aktivt i Esbjerg Kommune arbejde med klima.  
 
Værktøjet er forankret i klimasekretariat.  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ved at CO2 dataindsamlingsprocessen automatiseres flyttes indsatsen fra at indsamle 
data til at anvende data. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. KORN180 (indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
KORN180 er i dag et beskæftigelsestilbud til 10 unge ledige med forskellige sociale og 
psykiske udfordringer. Tilbuddet drives af KFUM’s Sociale Arbejde.  
 
En fælles styregruppe lægger op til, at der sker en omlægning af KORN180 fra et 
beskæftigelsestilbud for 10 unge med finansiering fra Jobcentrets aktiveringsbudget til 
et være- og værksted for 20 unge som en frivillig social indsats finansieret under §18 
tilskud i serviceloven. 
 
Byrådet besluttede på møde den 4. april 2022, at flytte 500.000 kr. i 2023 og 2024 fra 
jobcentrets aktiveringsbudget til kassen og at forslag om fremtidig finansiering indgår 
som et budgetforslag til budgetlægningen 2023-2026. 
 
Tilskud til den videre drift af KORN180 vil tilgå §18 budgettet, som Social & 
Arbejdsmarkedsudvalget har kompetence til at disponere.  
 
Social & Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 22. marts 2022 tilkendegivet, at de 
er sindet at fortsætte KORN180 som en frivillig social indsats. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
KORN180 som være- og værksted:  

 Et være- og værksted for unge mennesker, der står udenfor fællesskabet, som 
oplever ensomhed eller som står på kanten af at indgå i uhensigtsmæssige 
relationer og fællesskaber omkring begyndende misbrug og kriminalitet. De har 
skolevægring, står uden for arbejdsmarkedet/uddannelse og har ringe erfaringer 
med at indgå i konstruktive, forpligtende fællesskaber.  
 

 16 timers ugentlig åbent være- og værksted fordelt over fire dage. KORN180 
tilbyder de unge at blive en del af et trygt, sundt, kreativt frivilligt 
arbejdsfællesskab, hvor der drages omsorg for den enkelte. 
 

 De unge får indflydelse på kulturen i Esbjerg og deltager aktivt som medspillere, 
når events og arrangementer løber af stablen. 
 

 I KORN180 arbejder personale og frivillige sammen med unge om spændende 
indretnings-, upcyclings- og kunstprojekter. Produkter der bliver til på 
værkstedet, kommer ud og bliver set lokalt. Alle deltagere bliver en del af noget 
større og de enkeltes ressourcer bliver sat i spil. Gennem arbejdet med 
håndværk, design, upcycling, dekoration og grafisk fremstilling understøttes den 
unge til at få øje på egne ressourcer og potentiale. 
 

 Ved en omlægning til en frivillig social forening kan KORN180’s indsats fortsat 
tilbydes til den eksisterende målgruppe, der i dag tæller 10 unge fra Jobcentret, 
og som alle sikres en plads i det frivillige tilbud. Der vil ved fælles indsats mellem 
Jobcentret og KORN180 sikres en blid overgang for de unge fra 
beskæftigelsestilbud til frivilligt tilbud.  
 



Social & Arbejdsmarkedsudvalget SA 30-30 
Sociale ydelser Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Som være- og værksted kan endnu flere unge inviteres ind i fællesskabet, og 
KORN180 kan tilbydes til 20 unge.  
 

 Jobcentret/Uddannelseshuset og Kontakten vil etablere en fremskudt indsats i 
KORN180. Denne model kender vi fra Cafe Finns Paraply, hvor det opleves som 
betydningsfuldt, at borgerne kan møde kommunen i deres frivillige tilbud. 
 

 Være- og værkstedet vil fortsat være placeret på nuværende adresse i 
Torvegade 70. Der er på adressen fuldt et etableret værksted, og de fysiske 
rammer vil gøre det muligt fortsat at tilbyde de kreative processer og 
udarbejdelse af produkter. 
 

 Ved omlægning til et være- og værksted lukkes den nuværende butik, hvilket 
giver mulighed for at indrette være- og værksted i samme hus med plads til flere 
unge. Butikken har i dag en lille omsætning, ligesom butikken kun udgør en lille 
del af aktiviteterne i KORN180. Der kan indgås samarbejde om brug af lokalerne 
uden for åbningstiderne i være- og værkstedet. 
 

 KORN180 vil fortsat være organiseret under samme styregruppe som Cafe Finns 
Paraply og organiseret under KFUM’s sociale arbejde.  
 

 KORN180 vil fortsat søge fonds- og puljemidler, så aktiviteterne i perioder kan 
udvides og tilbydes til endnu flere unge.  

 

4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
KORN180  500,0 500,0 0,0 0,0 
Drift 500,0 500,0 500,0 500,0 

Finansiering – Jobcentrets aktiveringsbudget   -500,0 -500,0 

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

 
Byrådet besluttede på møde den 4. april 2022, at flytte 500.000 kr. i 2023 og 2024 fra 
jobcentrets aktiveringsbudget til kassen, som kan bidrage til at finansiere tilbuddet i 
2023 og 2024. En fortsættelse af projektet kan finansieres af Jobcentrets 
aktiveringsbudget, som tidligere har været disponeret til KORN180 som et 
beskæftigelsestilbud og nu ændres til et frivilligt socialt tilbud.  
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Finansieringen af 2023 og 2024 er sket ved, at Jobcentrets aktiveringsbudget er blevet 
reduceret med 500.000 de to år. Finansieringen for perioden fra 2025 og frem, sker ved 
reduktion af Jobcentrets aktiveringsbudget. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Forhøjelse af Servicelovens §18 tilskud (indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
I forbindelse med sidste års budgetforhandlinger besluttede aftaleparterne, at nye 
eksterne ansøgninger til den frivillige sociale indsats skal behandles i Social & 
Arbejdsmarkedsudvalget.  
 
Esbjerg Kommune skal ifølge servicelovens § 18 fremme samarbejdet med den lokale 
frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode rammer for den frivillige indsats 
og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationer og foreningers 
aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.  
 
Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Derfor 
tager Social & Arbejdsmarkedsudvalget hvert år stilling til, hvordan midlerne skal 
anvendes i Esbjerg Kommune. 
 
Midlerne til støtte af den frivillige sociale indsats fordeles på to overordnede kategorier: 
Faste poster: Årlige beløb til en række faste modtagere, som Social & 
Arbejdsmarkedsudvalget har forpligtet sig til at støtte.  
Ansøgningspulje: Frivillige og foreninger kan søge én gang årligt med frist den 1. 
oktober. Social & Arbejdsmarkedsudvalget fordeler midlerne efter ansøgning.  
 
Social & Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 17. maj 2022 godkendt disponering 
af støtte til den frivillige sociale indsats i 2023, hvor der er 2,6 mio. kr. til fordeling i 
ansøgningspuljen. 
 
Der er et stort ønske fra foreningerne om flere midler og der er de senere år sket en 
stigning i ansøgte beløb fra foreninger, som Social & Arbejdsmarkedsudvalget ikke har 
kunne imødekomme.  
 
Der er foreløbigt en række uafklarede aftaler og ansøgninger, som Social & 
Arbejdsmarkedsudvalget ikke kan løse indenfor det eksisterende budget: Headspace, 
socialsygeplejersken hos Kirkens Korshær, Aflastningstjenesten, og Recovery Bulls.  
 
For at kunne videre arbejde med disse uafklarede parter kræver det ekstra §18-midler 
med mindre, det skal gå ud markant over de små foreninger. 
 
Ansøgninger fra de større organisationer overstiger den afsatte pulje på 2,6 mio. kr. og 
derfor søges om 1,5 mio. kr. til forhøjelse af ansøgningspuljen til den frivillige sociale 
indsats i kommunen. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forhøjelse af Servicelovens §18 
tilskud  

1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 
Drift 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 

Områdets totale budget 5.456,2 5.456,2 5.456,2 5.456,2 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Udgiftspres på voksenområdet (indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Voksenområdet har i de seneste år oplevet stigende udgifter. Flere indsatser er sat i 
gang for at løse udfordringerne, og både forvaltningen og det politiske niveau følger den 
økonomiske udvikling på området tæt. Området er økonomisk presset, og det ser ud til, 
at det store pres på udgifterne fortsætter i den kommende budgetperiode. 
 
I budgetaftalen 2021 fik voksenområdet tilført 12,2 mio. kr. i 2021 og 2022. 
 
I budgetaftalen 2022 er der afsat yderligere 12 mio. kr. om året i budgetperioden på en 
finansiel reserve og budgetaftalen indeholder en aftale om at genoverveje 
udgiftsniveauet i forventning om, at der afsættes statslige midler ved næste års 
økonomiaftale mellem Regeringen og KL. 
 
Voksenområdets regnskab 2021 viste et forbrug på 591,1 mio. kr., hvilket er 10 mio. 
kr. højere end korrigeret budget 2022. 
 
I 2022 forventes et fortsat udgiftspres på området og estimat pr. 30.4 for regnskab 
2022 viser et forventet forbrug på ca. 631 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 
ca. 40 mio. kr. eller 6,7 %.  
 
Det forventede forbrug i 2022 er 40 mio. kr. større end sidste års regnskab, hvilket 
svarer til en udgiftsstigning i 2022 på 6,7 %. Udgiftsstigning fra 2020 til 2021 var på 
4,5%. 
 
Økonomien på voksenområdet følges tæt og presses af en stigning i andelen af borgere 
på 18 år og derover, der modtager en social ydelse på området (modtagerandelen), 
som siden juni måned 2021 har ligget på omring 2,76 %.  
 
Sammensætningen af modtagere er under konstant forandring. Generelt sker der en 
bevægelse mod flere borgere med komplekse og/eller omfattende indsats og dermed en 
høj takst. De dyreste borgere er de seneste år blevet endnu dyrere, og udviklingen ser 
ud til at fortsætte. Der ses generelt samme udvikling i alle landets kommuner.  
 
For at sikre en bedre budgetbalance på området søges en fortsættelse af tidligere 
bevillinger på i alt 24,2 mio. kr. om året samt en tillægsbevilling på 40 mio. kr., 
svarende til det forventede merforbrug i 2022. I alt 64,2 mio. kr. i 2023. 
 
Socialområdet er under vedvarende økonomisk pres. Den stigende udvikling i udgifterne 
ses i alle kommuner, hvorfor finansiering af området har indgået i de seneste års 
økonomiforhandlinger. For at bremse udgiftspresset vil forvaltningen gå i gang med at 
lave et katalog over spare- og effektiviseringsforslag til videre politisk debat i starten af 
2023.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udgiftspres på voksenområdet og 
fortsættelse af tidligere bevillinger 

64.200,0 64.200,0 64.200,0 64.200,0 
Øget udgiftspres på voksenområdet 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 

Fastholdelse af bevilling fra budgetaftale 2021 12.200,0 12.200,0 12.200,0 12.200,0 
     
Fastholdelse af bevilling fra budgetaftale 2022 12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0 

Områdets totale budget 572.283,0 571.622,5 571.903,5 571.903,5 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
I budgetaftalen 2022 er der afsat 12 mio. kr. om året i budgetperioden på en finansiel 
reserve og budgetaftalen indeholder en aftale om at genoverveje udgiftsniveauet i 
forventning om, at der afsættes statslige midler ved næste års økonomiaftale mellem 
Regeringen og KL. 
Forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser. 
  
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
I budgetaftalen 2021 fik voksenområdet tilført 12,2 mio. kr. i 2021 og 2022. 
I budget 2022 har voksenområdet fået tilført 12 mio. kr. fra den afsatte finansielle 
reserve til imødegåelse af udgiftspres på området.  
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Åbent tilbud i Ribe til unge misbrugere 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Der oprettes et ”multihus” i Ribe, målrettet unge misbrugere i aldersgruppen 18-30 år. 
Multihuset skal kunne rumme og tilbyde hensigtsmæssige rammer om unge med et 
aktivt misbrug. 
 
Multihuset skal driftes i samspil med Kirkens Korshær, der vil stå for at drive tilbuddet 
som en varmestue/værested i åbningstiden. Dette betyder at der tilbydes nogle trygge 
rammer og forplejning, hvor der er plads til misbrugere i behandling, men også 
misbrugere der er i aktivt misbrug. 
 
Center for Misbrug & Udsatte vil stå for, at der tilbydes en fremskudt 
misbrugsbehandling til de unge, der opsøger multihuset. Den fremskudte 
medicinudlevering i Ribe flyttes til tilbuddet, så misbrugerne tilbydes et samlet socialt 
mødested, hvor de både kan få deres medicin og behandling eller tilbud herom. 
Samtidig udvides indsatsen i Ribe til 2 dage om ugen i stedet for 1 dag om ugen, som i 
dag.  
 
Med håbet om at motivere eller fastholde en positiv udvikling hos de unge misbrugere, 
vil der i samarbejde med Recovery Bulls tilbydes sociale, sports- og fritidsaktiviteter. De 
unge, der skal modtage dette tilbud, skal være i behandling og må ikke have et aktivt 
misbrug jævnfør Recovery Bulls almene retningslinjer. 
 
Det vurderes, at tilbuddets åbningstider kan være 2 eftermiddage/aftener pr. uge i 
tidsrummet kl. 17-21 og herudover kan der placeres aktiviteter arrangeret af Recovery 
Bulls i løbet af ugen – f.eks. fodboldkamp i weekenden eller lignende. 
 
Multihuset kan styrke et hensigtsmæssigt flow på området for unge misbrugere i Ribe 
området, hvor multihuset som noget nyt vil give mulighed for at kunne mobilisere og 
tiltrække de unge med et aktivt misbrug og dermed få dem ind i nogle hensigtsmæssige 
rammer, hvor de tilbydes behandling, medicin og muligheden for at deltage i sociale og 
sunde aktiviteter.  
 
Forvaltningen har været i dialog med Kirkens Korshær og Recovery Bulls om 
ovenstående model for et multihus og begge parter har tilkendegivet en interesse i at 
deltage i projektet og den beskrevne model. 
 
Det kan ikke for nuværende fastslås, hvor mange unge mennesker der er i målgruppen 
til ovenstående tilbud eller hvor mange af disse unge mennesker, der vil tage imod 
tilbuddet.  Ønsket om et Multihus er fremsat af forældre til unge i misbrug. 
 
Center for Misbrug & Udsatte har 25 borgere i alderen 18-30 fra Ribe i 
misbrugsbehandling. Pårørende i Ribe peger på, at der er et stort mørketal med unge, 
som ikke er i behandling.  
 
Det foreslås, at multihuset oprettes for en toårig projektperiode, der giver mulighed til 
at afprøve konceptet og undersøge efterspørgslen og på sigt resultaterne af tiltaget. 
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Det foreslås, at der arbejdes på, at multihuset placeres i en offentlig ejendom for at 
minimere udgifterne under prøveperioden.  
Forvaltningen har sammen med ejendomme besigtiget Tangevej 6H i Ribe. 
Ejendommen er ejet af Esbjerg kommune og står tom. Forvaltningen har sammen med 
ejendomme vurderet, at lejligheden kan anvendes til formålet, med en mindre 
renovering. 
 
En endelig fastlægning af samarbejdsbeskrivelsen med de eksterne parter, en 
tilbudsbeskrivelse og den økonomisk ramme, afventer at der tages politisk stilling til 
projektet og dets finansiering. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Nyt tilbud 
 
4. Økonomi  
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Åbent tilbud i Ribe til unge misbrugere       955,0       780,0 0,0 0,0 
Kirkens korshær 
Recovery Bulls 

            400,0 
300,0 

            400,0 
300,0 

  

Center for Misbrug & Udsatte 80,0 80,0   
Etableringsudgifter 175,0 0,0   

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

 
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser. 
 
Et tilbud af denne type, har en sikkerhedsnormering på minimum 2 ansatte i 
åbningstiden. Disse kan ikke udgøres af frivillige. 
 
Kirkens korshær skal have bemanding indenfor den almene åbningstid, af ca. 10 timer 
pr. uge inkl. timer til administration og almen drift af tilbuddet. Hertil kommer timer til 
kørsel og udgifter til kørselsgodtgørelse. Samlet vurderes dette at svare til ca. 0,4 
årsværk eller 200.000 kr. p.a. Hertil kommer udgifter til el, vand og varme, ca. 50.000 
kr. p.a. I forhold til forplejning forventes en udgift af 150.000 kr. p.a. Dette dækker 
over forplejning af 20 borgere og medarbejdere 2 gange pr. uge i 50 uger, af en udgift 
på 75 kr. pr. mand. pr. gang. 
 
Recovery Bulls skal være repræsenteret i forbindelse med aktiviteterne, anslået 8 timer 
pr. uge. Hertil kommer udgifter til kørselsgodtgørelse. Samlet vurderes dette at svare til 
personaleudgifter til ca. 0,25 årsværk eller ca. 125.000 kr. Hertil skal der afsætte ca. 
125.000 kr. til understøttelse af aktiviteterne (Leje af hal, sportsudstyr, busleje til 
udekampe etc.) og 50.000 kr. til let forplejning i forbindelse med aktiviteterne, i form af 
en sodavand og et stykke frugt efter en fodboldkamp, eller et smurt rundstykke inden 
en udflugt. 
 
Center for Misbrug og Udsattes afdeling for substitutionsbehandling i Esbjerg tilføres 
ressourcer til at kunne være til stede en dag mere om ugen i Ribe med en medarbejder 
i Multihusets åbningstid.  Medarbejderen fra Center for Misbrug udgør sammen med 
medarbejderen fra Kirkens Korshær sikkerhedsnormeringen.  
 



Social & Arbejdsmarkedsudvalget   SA 40-31 
Voksen Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

Ejendomme vurderer, at den nødvendige renovering af Tangevej 6H vil koste ca. 
150.000 kr. Hertil skal der etableres med møbler, hårde hvidevare etc. 
Forvaltningen har et godt samarbejde med frivillige organisationer der for eksempel 
donerer møbler til gode formål, så det vurderes at de samlede etableringsudgifter kan 
begrænses til 25.000 kr. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Personale ansættes hos Kirkens Korshær og Recovery Bulls.  
Normeringen i Center for Misbrug og Udsattes afdeling for substitutionsbehandling 
udvides.  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
 



Social & Arbejdsmarkedsudvalget SA 70-30 
Familie Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Udgiftspres på familieområdet (indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Familieområdet har i de seneste år oplevet stigende udgifter. Flere indsatser er sat i 
gang for at løse udfordringerne, og både forvaltningen og det politiske niveau følger den 
økonomiske udvikling på området tæt. Området er økonomisk presset, og det ser ud til, 
at det store pres på udgifterne fortsætter i den kommende budgetperiode. 
 
I budgetaftalen 2021 fik familieområdet tilført 8,4 mio. kr. i 2021 og 2022. 
 
I budgetaftalen 2022 er der afsat yderligere 8 mio. kr. om året i budgetperioden på en 
finansiel reserve og budgetaftalen indeholder en aftale om at genoverveje 
udgiftsniveauet i forventning om, at der afsættes statslige midler ved næste års 
økonomiaftale mellem Regeringen og KL. 
 
Familieområdets regnskab 2021 viste et forbrug på 431,8 mio. kr., hvilket er 6,1 mio. 
kr. større end korrigeret budget 2022.  
 
I 2022 forventes et fortsat udgiftspres på området og estimat pr. 30.4 for regnskab 
2022 viser et forventet merforbrug på ca. 10 mio. kr., svarende til 2,3 % og samtidig en 
stigning på 5,8 mio. kr. i forhold til sidste års regnskab. 
 
Økonomien på familieområdet følges tæt og der er arbejdet med mange 
styringsmæssige indsatser og et stort fælles fokus på faglighed og økonomi, hvilket 
siden sommeren har resulteret i en opbremsning af udgiftsudviklingen.  
 
Der har i 2021 været arbejdet målrettet med gennemgang af forebyggelsessager med 
henblik på at afslutte sager, hvor der ikke længere er behov samt opdatere indsatser, 
hvor behovet er ændret. Det har medført et samlet fald i udgifterne til forebyggelse. Det 
forventes, at niveauet nu har fundet et stabilt og passende leje. 
 
Antallet af anbringelser ligger ligeledes på et rimeligt stabilt niveau. Her ses dog et 
stigende forbrug, hvilket betyder, at sagerne generelt er blevet dyrere.   
 
For at sikre en bedre budgetbalance på området søges en fortsættelse af tidligere 
bevillinger på i alt 16,4 mio. kr. om året samt en tillægsbevilling på 10 mio. kr., 
svarende til det forventede merforbrug i 2022. I alt 26,4 mio. kr. i 2023. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udgiftspres på familieområdet  26.400,0 26.400,0 26.400,0 26.400,0 
Øget udgiftspres på familieområdet 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 

Fastholdelse af bevilling fra budgetaftale 2021 8.400,0 8.400,0 8.400,0 8.400,0 
     
Fastholdelse af bevilling fra budgetaftale 2022 8.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 

Områdets totale budget 421.041,5 421.511,0 421.509,6 421.509,6 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
I budgetaftalen 2022 er der afsat 8 mio. kr. om året i budgetperioden på en finansiel 
reserve og budgetaftalen indeholder en aftale om at genoverveje udgiftsniveauet i 
forventning om, at der afsættes statslige midler ved næste års økonomiaftale mellem 
Regeringen og KL. 
Forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
I budgetaftalen 2021 fik familieområdet tilført 8,4 mio. kr. i 2021 og 2022. 
I budget 2022 har familieområdet fået tilført 8 mio.kr. fra den afsatte finansielle reserve 
til imødegåelse af udgiftspres på området.  
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Åben rådgivning til børn, unge og deres forældre 

 
2. Beskrivelse af forslag 
Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur ønsker at styrke samspillet mellem 
almenområdet og specialområdet og i fællesskab arbejde mere forebyggende. Formålet 
er at sikre, at mindre problemer tages i opløbet i stedet for at vokse sig store og kræve 
en mere indgribende og dyrere indsats, som hverken er hensigtsmæssigt for den 
enkelte familie eller for kommunens økonomi som helhed.  
 
Forskning fra blandt andet Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 
viser, at en tidlig forebyggende social indsats giver et betydeligt økonomisk afkast til 
samfundet. Nogle af gevinsterne opnås først på længere sigt.   
  
Arbejdet med pårørendepolitikken har vist, at der i Esbjerg Kommune er en større vifte 
af forebyggelsestiltag til ældre, mens der er begrænsede tilbud til børn og familier; 
herunder særligt tilbud til forældre. Samtidig er der flere åbne tilbud ved Pædagogisk 
Enhed, som stopper ved årets udgang, hvor finansieringen udløber.  Det er blandt andet 
grupper til børn med angst og forældrekursus i konflikthåndtering.  
  
Der er således familier, der havner i en ”gråzone” uden indsats, fordi der ikke findes et 
uvisiteret tilbud, og familiens udfordringer ikke er tilstrækkelig til en indsats efter 
serviceloven visiteret af Familierådgivningen. Desuden kan familierne have svært ved at 
finde vej, til de uvisiterede tilbud, der findes – blandt andet fordi de er spredt i flere 
organisationer.  
 
Det anbefales derfor, at der etableres en ny åben rådgivning til børn, unge og deres 
forældre. Formålet med den åbne rådgivning er at sikre en hurtig, effektiv og tidlig 
indsats for at forebygge problemer i at opstå og vokse - og dermed give alle børn og 
unge de bedst mulige betingelser for at trives, udvikle sig og lære.  
 
En fælles åben rådgivning vil bidrage til, at de ressourcer, der bruges i kommunen på 
forebyggende tilbud, udnyttes bedst muligt.  
 
 
Den åbne rådgivning vil bestå af to dele:  
 

 En fælles fysisk indgang bemandet med f.eks. 2 socialfaglige medarbejdere 3 
gange om ugen i 3-4 timer. I ”indgangen” kan du få 1-3 samtaler, og du kan 
blive visiteret/henvist til de øvrige tilbud, der findes både kommunalt og i 
frivilligt regi. Erfaringer fra andre kommuner på størrelse med Esbjerg viser, at 
der vil være 20-25 henvendelser pr. uge. ”Indgangen” kan både være fysisk eller 
med mulighed for henvendelse pr. telefon.   

 
 En vifte af individuelle rådgivningstilbud og gruppeforløb. Det anbefales, at der 

sker en udvidelse af de åbne tilbud, som allerede i dag findes i Børn & Kultur og 
Borger & Arbejdsmarked. Det vurderes, at der særligt vil være behov for at 
oprette forskellige gruppeforløb for forældre, hvis barn har f.eks. træk af 
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autismespektrumforstyrrelser eller ADHD og forløb til forældre med børn og unge 
med angst.  

 
De eksisterende tilbud, der kan indgå i en ny (fælles) åben rådgivning kan f.eks. være 
følgende:  

 Psykiatriteamet (Familiecentret) – tilbud om 8 samtaler 
 Trivselsgrupper (Pædagogisk Enhed) – forløb af 10 gange (der afholdes pt. 14 

forløb årligt f.eks. for børn af forældre, der er psykisk syge, børn i 
skilsmissefamilier eller børn, som har mistet en forældre/søskende) 

 Grupper for børn med angst (Pædagogisk Enhed) (der afholdes pt. 2 forløb årligt 
– der er kun finansiering til udgangen af 2022) 

 Forældrekursus i konflikthåndtering (Pædagogisk Enhed) forløb med 4 gange 
(der afholdes pt. 2 forløb årligt – der er kun finansiering til udgangen af 2022) 

 Marta Meo forløb til familier med mindre børn (Sundhedsplejen) 
 Forløb ved områderådgiverne ift. børn med skoleudfordringer (SSP-forebyggelse 

og vejledning) 
 
De forskellige tilbud, som er en del af åben rådgivning, behøver ikke være fysisk på 
samme sted som ”indgangen”. Der vil blive arbejdet for at finde eksisterende fysiske 
rammer, som kan anvendes til ”indgangen”.  
 
Det anbefales, at serviceniveauet i de åbne rådgivningstilbud vil være samtaler/forløb 
med et omfang på op til 8-10 gange. Det svarer til det niveau, som er i dag i 
kommunens åbne tilbud og til det niveau, som findes i andre kommuners forebyggende 
tilbud. Det forventes at hovedparten af familierne kan afsluttes efter endt forløb.  
 
Der vil desuden skulle være et godt kendskab til de mange forskellige tilbud i frivilligt 
regi, så børn, unge og familier også kan henvises til disse tilbud.  
 
Det anbefales, at den åbne rådgivning forankres i en fælles enhed på tværs af de to 
forvaltninger. Der skal udarbejdes arbejdsgange, som sikrer sammenhæng fra 
”indgangen” til de øvrige tilbud; f.eks. et fælles visitations-/henvisningsforum.    
 
Det vurderes, at det er nødvendigt med 3 ekstra årsværk for at kunne etablere den 
åbne rådgivning.  De tre årsværk vil skulle anvendes til:  
 

 Bemanding af ”indgangen”  
 Fastholdelse af de nuværende tilbud i Pædagogisk Enhed som kun har 

finansiering til og med 2022 og etablering af flere tilbud som ”indgangen” 
henviser til; særligt flere gruppeforløb til forældre og til børn med angst.  

 En 50% koordinator/leder for at sikre sammenhæng, fælles visitation/henvisning 
og bedst mulig udnyttelse af ressourcerne på tværs.  

 
De tre årsværk kan anvendes som både fuldtidsstillinger og mindre timeansættelser af 
medarbejdere, der i dag arbejder i f.eks. Pædagogisk Enhed, Familiecentret eller 
Familierådgivningen.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
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4. Økonomi 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Åben Rådgivning 1.420,0 1.370,0 1.370,0 1.370,0 

Drift, 3 årsværk 
 

2.050,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 
Delvis finansiering af forslaget -630,0 -630,0 -630,0 -630,0 

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

Psykiatritemaets totale budget 2.049,2 2.049,1 2.049,1 2.049,1 

ETAC’s totale budget 6.948,7 6.949,1 6.949,1 6.949,1 

Kontaktens totale budget 11.948,7 11.597,6 11.597,6 11.597,6 
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Det forventes at den åbne rådgivning kan være i eksisterende bygninger (evt. en skole) 
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Børn & Kultur henviser til de generelle finansieringsforslag fra Børn & Kultur 
 
Borger & Arbejdsmarked foreslår som finansiering: 
 
Reduktion af Psykiatriteamet (Familiecentret) Reduktion med 200.000 kr. 
årligt  
Psykiatriteamet er et åbent forebyggende tilbud, hvor børn og forældre kan henvende 
sig uden forudgående visitation og få op til 8 samtaler.  
Målgruppen er børn med angst, let OCD, tristhed, udadreagerende adfærd, 
skolevægring og psykosomatiske symptomer.  
Psykiatriteamet blev ved forrige budgethandling opnormeret med 1 årsværk til i alt 3 
årsværk for at nedbringe ventetiden og udvide målgruppen, så den dækker fra 8-18 år. 
Reduktion med ovenstående beløb vil ske som en reduktion i personaletimer og vil 
derfor øge ventetiden.  
 
Reduktion af ETAC. Reduktion med 200.000 kr. årligt 
ETAC er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Esbjerg 
Kommune.  ETAC er et åbent og uvisiteret aktivtets- og samværstilbud efter 
Servicelovens § 104.  
Målgruppen er voksne borgere, der har varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsniveau, som med støtte kan få  en aktiv tilværelse med øget livskvalitet. 
ETACs tilbudsvifte omfatter samvær, fysioterapi, ergoterapi, træning, pædagogiske og 
sundhedsfaglige indsatser. En del af indsatserne foregår i grupper.  
Der er ca. 18 årsværk i ETAC. Der er tilknyttet ca. 150 borgere ETAC er i tæt samspil 
med Center for Socialpsykiatri. 
Reduktion med ovenstående beløb vil ske som en reduktion i personaletimer og dermed 
sænke serviceniveauet ift. kvaliteten og omfanget af støtte.  

 
Reduktion af Kontakten (Center for Socialpsykiatri). Reduktion med 230.000 
kr. årligt 
Kontakten er en tidlig, forebyggende indsats til voksne borgere. Kontakten er et åbent 
og uvisiteret tilbud efter Servicelovens § 82. Målgruppen er borgere over 18 år med 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer og borgere, der er i 
risiko for at forværre aktuelle funktionsnedsættelser eller sociale problemer.  Formålet 
med indsatsen er at borgeren oplever at få en hurtig, målrettet og virksom hjælp, så 
borgeren bliver i stand til at mestre eget liv uden kommunal støtte.  Der ydes både 
individuel støtte og støtte i grupper. Varigheden er op til 24 uger. Hvis borgeren har 
brug for mere længerevarende støtte vil der ske visitation til voksenstøtte efter 
Servicelovens § 85.  95% af borgerne, som får støtte fra Kontakten bliver afsluttet efter 
endt forløb.  Der er 30 årsværk i Kontakten. Der er tilknyttet ca. 350 borgere.  
Reduktion af ovenstående beløb vil ske som en reduktion i personaletimer og dermed 
sænke serviceniveauet ift. ventetid, kvalitet og omfang af støtte.  
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Forslaget indebærer en opnormering med 3 årsværk.  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Tværgående forslag mellem Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Skoleudvalget. 



Social & Arbejdsmarkedsudvalget 
Børn & Skoleudvalget 
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8. Tidligere besparelser / udvidelser 
 
Der har tidligere været en Åben Rådgivning i Familieværkstedet, hvor det var muligt at 
få 1-3 samtaler. Dette blev nedlagt ved en besparelse i 2019.  
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Udarbejdelse af Masterplan for skoleområdet 
Der ønskes udarbejdet en samlet Masterplan for skoleområdet indeholdende én plan for 
hver afdeling efter den prototype, der er gennemført på Danmarksgadeskole.  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Der er udarbejdet en prototype af en plan for Danmarksgadeskole som skaber en 
skabelon for en plan, som skal udarbejdes for samtlige afdelinger. Planerne vil 
tilsammen udgøre en samlet Masterplan for skolernes bygningsmasse i forhold til 
renoveringer, tilpasning til nutidige standarder samt evt. udbygningsbehov mv. 
 
Midlerne skal bruges til ekstern konsulentbistand, da Esbjerg kommune ikke råder over 
medarbejdere med viden og kompetencer indenfor faglokalers indretning og 
undervisningsmiljøer. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udarbejdelse af Masterplan for 
skoleområdet, drift 

700,0 700,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget - - - - 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Udbud på kørsel til elever i segregerede tilbud 
Kørslen af elever i specialtilbud skal i udbud i 2023. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Som følge af de stigende priser – herunder på brændstof - må der forventes en højere 
pris på det samlede udbud. 
Der er på nuværende tidspunkt ingen, der tør gisne om, hvad prisen ender på. I 
nedenstående er der lagt et skøn ind, at prisen vil være ca. 25% højere end i 2021. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udbud på kørsel til elever i 
segregerede tilbud, drift 

1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 
Områdets totale budget (Al Skolekørsel) 19.022,5 19.022,5 19.022,5 19.022,5 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Specialundervisning – elever med ekstraordinære støttebehov 
Taksterne, som skolerne modtager til elever i de specialpædagogiske skoletilbud 
rummer ikke en takst til børn og unge, som har behov for voksenstøtte svarende til én 
eller flere voksne pr. barn.   
 
I 2022 er der på de specialpædagogiske centre på Præstegårdsskolen og 
Vittenbergsskolen samt på Novrupskolen (Ungdomsskolens tilbud) 21 børn, som kræver 
enten én, to eller tre voksne pr. barn.  
 
Omkostningerne til støtte til disse elever med ekstraordinære støttebehov overstiger 
væsentligt den højeste takst, som skolerne kan modtage som på nuværende tidspunkt 
er ca. 340.000 kr. årligt.  
 
Det er vurderingen, at taksterne til specialundervisning generelt ikke har været 
dækkende for elevgruppens reelle behov igennem en længere periode. I forhold til de 
beskrevne 21 elever er forskellen mellem den nuværende takst og det egentlig behov 
dog så markant at der bør prioriteres ekstra ressourcer til området. 
 
Vurderingen omkring at taksterne generelt ikke har været dækkende for elevernes 
egentlig behov er blandt andet baseret på, at den budgetbesparelse som fulgte med de 
nye forventninger til inklusionen i 2014 aldrig, er indfriet. Der har siden dengang været 
nogle enkelte udsving i den samlede inklusionsgrad blandt andet umiddelbart efter 
inklusionsdagsordenen blev introduceret, hvor man i Esbjerg Kommune også reducerede 
antallet af specialiserede skoletilbud heriblandt et specialpædagogisk center, som 
overgik til specialpædagogisk gruppe. Alt i alt er inklusionsgraden faldet i perioden og 
dermed er færre elever en del af den almene undervisning.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Det centrale visitationsudvalg oplever ikke er nedgang i antallet af visitationer samtidig 
med at de elever der visiteres, har stadig større og mere komplekse udfordringer end 
tidligere. Det betyder blandt andet at eleverne har flere diagnose, socioemotionelle 
problemstillinger og at der kan være tale om udadreagerende børn og unge med mere 
vidtrækkende behov den de elevgrupper der tidligere blev visiteret til de 
specialpædagogiske tilbud.  

År 
 
 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

Inklusions-
grad 
 

96,9% 97,2% 96,6% 96,3% 96,1% 95,8% 96,0% 96,2% 
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2. Beskrivelse af forslag 
Der foreslås på baggrund af udviklingen i antallet af elever, som har ekstraordinære 
behov at de specialpædagogiske centre på Præstegårdsskolen og Vittenbergskolen samt 
i nogle tilfælde Novrupskolens tilbud under Ungdomsskolen kan modtage et tilskud fra 
denne budgettildeling. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
De ekstra ressourcer skal sikre, at elever som har ekstraordinære støttebehov, får den 
nødvendige støtte. På nuværende tidspunkt er denne elevgruppe opgjort til 21 elever. 
Det er forventningen at dette vil kunne styrke disse børn og unges trivsel og udvikling 
samt nedbringe sygefraværet for medarbejderne omkring denne elevgruppe. Derudover 
er det oplevelsen, at den begrænsede økonomiske ramme for tilbuddene betyder, at de 
andre elever i tilbuddene ikke altid oplever at få den nødvendige støtte. Det er derfor 
forventningen at den øgede normering vil kunne øge alle elevernes trivsel og udvikling 
og sikre at færre elever i tilbuddene har skolefravær eller får behov for nedsat 
undervisningstid. 
 
 
4. Økonomi  
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Specialundervisning, drift 7.854,0 7.854,0 7.854,0 7.854,0 
Skolernes samlede budget (2022-tal) 778.365,4 - - - 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Midlerne skal anvendes til både fysiske rammer og højere normering ud fra en individuel 
vurdering af de 21 elevers konkrete behov. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Det forventes at forslaget vil have indflydelse på skolernes muligheder for at 
imødekomme elevgruppens ekstraordinære behov. Det vil gøre det muligt for flere børn 
og unge at tage del i en dag med både skole og fritidstilbud.  
 
Selvom det vil tage tid at få børn og unge tilbage i fuldt skema er det forventningen at 
forslaget vil reducere andelen af forældre, som modtager tabt arbejdsfortjeneste.  
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Erhvervsplaymaker – Forankring af 2 
Erhvervsplaymakerstillinger 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Forslaget omhandler en forankring af 2 Erhvervsplaymakerstillinger i 2023 og 
fremadrettet. Der har i perioden 2018-2020 været ansat 1 Erhvervsplaymaker og i 
2021-22 2 Erhvervsplaymakere. De 2 erhvervsplaymakerstillinger udløber 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.  

 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
I forslagets økonomi er indregnet midler til 2 stillinger inkl. kørsel og øvrig drift. 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forankring af 2 
Erhvervsplaymakerstillinger, drift 

1.360,0 1.360,0 1.360,0 1.360,0 

Områdets totale budget - - - - 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
2,0 årsværk årligt i 2023-26 
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7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. 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. 
Ved budgetlægningen for 2021-24 blev 0,6 mio. kr. bevilget årligt i 2021-2022. 
For budgetlægningen 2022-25 blev 0,6 mio. kr. bevilget i 2022. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. IT-strategi og Elev PC’er 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Ved budgetlægningen for 2019-22 blev ændringsforslag vedrørende delvis opfyldelse af 
”Strategi for IT og læring på skolerne i Esbjerg Kommune 2019-2022” prioriteret. 
Forslaget indeholdt pulje til indkøb af elev PC’er og til digitale læremidler.  
Budgettet blev hermed afsat og videreført som varig drift. Den politiske beslutning 
foreskrev, at IT-strategien var for en 4-årig periode.  
Forslaget indebærer at den delvise opfyldelse af strategien videreføres. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Hvis forslagets Alternativ 1 ikke prioriteres, fjernes beløbet og der er dermed ikke afsat 
midler fremadrettet til hhv. digitale læremidler og til Elev PC’er. Skolerne har dermed 
fremadrettet ikke midler til dette. 
 
4. Økonomi 
Alternativ 1: 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
IT-strategi og Elev PC’er, Fortsættelse 
af ordningen, drift 

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

Områdets totale budget til IT-strategi og Elev 
PC’er 4.200,0 4.200,0 4.200,0 4.200,0 

 
Alternativ 2: 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ophør af ordningen - IT-strategi og 
Elev PC’er, drift 

-4.200,0 -4.200,0 -4.200,0 -4.200,0 
Områdets totale budget til IT-strategi og Elev 
PC’er 4.200,0 4.200,0 4.200,0 4.200,0 

 
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
- 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Tilbud om Musikundervisning til alle elever på 
Præstegårdsskolen Urban og børnehavebørn på Bøndergårdsvej 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Med en koordineret indsats skal det være muligt for alle børn i området og elever på 
Præstegårdsskolen at beskæftige sig med musik.  
I daginstitutionen mødes de 4-årige af musikpædagoger, der sammen med de lokale 
pædagoger udvikler en hverdag med musik og de kulturelle koder, der skal til for at det 
fælles tredje, musikken, kan lykkes. De 5-årige begynder på instrumentalundervisning 
på hold. Det sociale aspekt er vigtigst. Musikpædagoger sørger for, at børnene oplever 
mestring, så der i en rolig progression kan bygges på evnen til at fokusere og indgå i en 
sammenhæng, hvor alle er afhængige af hinanden.  
Musikpædagogerne følger med i Smart skolestart, så der bygges bro til 
musikundervisningen i skolen og de indlærte sociale færdigheder bringes i spil.  
 
I 1. - 4. klasse spiller elever et instrument i klassen og spiller sammen i orkester. De 
har tilbud om kor og instrumentalundervisning på mindre hold.  
 
I 5. klasse fortsætter skoleorkesteret som et frivilligt tilbud.  
Skolens kor er også delt op i årgange, så der er kor i alle tre faser.  
Efter 5. klasse bliver det muligt at tilvælge soloundervisning, samt at spille i skolebands. 
Dette er ikke afhængigt at soloundervisningen for den enkelte,  
Soloundervisning eller mindre hold på rytmiske instrumenter og elektronisk musik er 
muligt fra 5. klasse.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Økonomien deles mellem politikområderne Skole og Børn og Dagtilbud 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilbud om musikundervisning, drift 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 
Skolernes samlede budget (2022-tal) 778.365,4 - - - 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Forslaget vil medføre en udvidelse af ca. 3,5 årsværk. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. AL-klubber – Forslag om forhøjelse af normering til 3 ansatte 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. 624.000 kr. årligt til ekstra 
lønninger for at opfylde intentionen med 3 personer på arbejde i åbningstiden. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
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Beløb i 1.000 kr. 
2023 2024 2025 2026 

Indsatsområde / resultatkrav     
AL-klubberne – 3 personer i 
åbningstiden, drift 

624,1 623,6 623,6 623,6 

Områdets totale budget 5.105,1 5.105,6 5.105,6 5.105,6 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Tilførsel af 1,5 stilling til fordeling mellem AL-klubberne 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. AL-klubber - nulstilling af indtægt fra tidligere forældrebetaling 
 
2. Beskrivelse af forslag 
På budgettet for AL-klubberne står en indtægt på kr. 607.800 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. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
AL-klubberne – nulstilling af indtægt, 
drift 

607,8 607,8 607,8 607,8 

Områdets totale budget 5.105,1 5.105,6 5.105,6 5.105,6 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Mulighed for forøgelse med 1,5 stilling. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



Børn & Skoleudvalget   BS 10-38 
Skole Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. AL-klubber – Fravigelse af kravet om normering til 3 ansatte i 
åbningstiden jf. klubstrukturen 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der fremsættes to øvrige forslag vedrørende AL-klubberne, henholdsvis omhandlende 
normeringen i AL-klubberne og nulstilling af manglende indtægter. Såfremt disse to 
forslag ikke prioriteres, skal der aktivt ske en fravigelse af kravet om normering til 3 
ansatte i åbningstiden jf. klubstrukturen. 
 
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. 
 
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. 624.000 kr. årligt til ekstra 
lønninger for at opfylde intentionen med 3 personer på arbejde i åbningstiden. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
AL-klubberne – fravigelse af krav om 
normering til 3 ansatte, drift 

- - - - 

Områdets totale budget 5.105,1 5.105,6 5.105,6 5.105,6 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



Børn & Skoleudvalget   BS 10-39 
Skole Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Nedlæggelse af områderådgivere i SSP, forebyggelse og 
vejledning (6 stillinger) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Det foreslås at stillinger som områderådgiver nedlægges pr. 1. maj 2023. 
 
Der er ansat 7 områderådgivere som hver dækker et distrikt. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Områderådgivernes opgaver som ikke vil blive løst hvis stillingerne nedlægges: 
 
Områderådgiverne har fokus på børn og unge, som af én eller anden grund ikke trives. 
Områderådgiverne kan bygge bro mellem de voksne i barnets netværk, og hjælpe med 
at afdække muligheder for støtte, så udviklingen vendes. Der er et tæt samarbejde med 
de øvrige professionelle omkring barnet/den unge, og med familien. Områderådgiverne 
står til rådighed for rådgivning og sparring til både barnet/den unge og familien samt 
andre professionelle, der arbejder med børn, unge og familier. 
 
Konsekvenserne af forslaget er, at områdegivernes forebyggende og koordinerende 
indsatser for børn og unge i almenområdet forsvinder - ligesom den sparring og 
vejledning til andre professionelle i dagtilbud og skoler og opgaven med at være 
brobyggere til myndighedsområdet også vil være væk. 
 
Der er ikke andre, som løser opgaven i dag. Opgaverne vil heller ikke blive løst af 
andre, hvis stillingerne nedlægges. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Nedlæggelse af områderådgiverne, 
drift 

-2.508,0 -3.762,0 -3.762,0 -3.762,0 
Områdets totale budget 3.762,0 3.762,0 3.762,0 3.762,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Reduktion af 6 stillinger 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Nedsat timetal i overbygningen 
 
2. Beskrivelse af forslag 
I tildelingen af økonomi til normalundervisningen gives der midler til hver enkelt årgang 
efter Undervisningsministeriets timetalsvejledning. Forslaget omhandler en nedjustering 
af det timetal, som 7. og 8. årgang tildeles midler til således, at de to årgange tildeles 
det samme antal timer, som 5. og 6. årgang tildeles. Reduktionen gennemføres pr. 
1.8.23. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Der tildeles færre midler til 7. og 8. årgang, hvilket betyder færre ressourcer til 
undervisning, to-voksen timer og anden støtte ind i undervisningen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Nedsat timetal i overbygningen, drift -1.666,7 -4.000,0 -4.000,0 -4.000,0 
Skolernes samlede budget (2022-tal) 778.365,4 - - - 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Reduktion på 3 stillinger i 2023 stigende til 7,2 stillinger i 24-26. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Flere lukkedage i SFO 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Forslaget indebærer flere lukkedage i SFO, hvilket betyder, at der fremover holdes en 
ekstra uges sommerferielukket i uge 27. Herefter gælder sommerferielukningen i 
ugerne 27-28-29-30. Der er i perioden mulighed for sommerferiepasning mod betaling 
pr. uge.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Forslaget ændrer ikke på forældrebetalingen. Juli måned er betalingsfri, men der er uge 
betaling, hvis der ønskes sommerferiepasning i ugerne 28-29-30. Hvis forslaget 
besluttes, indføres mulighed for sommerferiepasning og dermed også betaling for 
sommerferiepasning i uge 27. 
Indførelsen af en ekstra uges sommerferielukket vil kun gælde for SFO og vil derfor ikke 
påvirke Fritidsklub og Ungdomsklub og der vil efterfølgende ikke være 
overensstemmelse med tilbuddene. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Flere lukkedage i SFO, drift -1.036,8 -1.036,8 -1.036,8 -1.036,8 
Budget til SFO i 2022-tal (netto løn, drift, 
forældrebet.) 537,8 - - - 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Forslaget vil medføre en reduktion på 2,3 stilling. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Nedlæggelse af ungdomsklubberne 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Der foreslås en nedlæggelse af ungdomsklubberne fra og med 1.8.2023. 
Ungdomsklubberne er for aldersgruppen 7. klasse til 17 år. Med den nye klubstruktur, 
som er gældende fra og med 1. januar 2021, er der en ungdomsklub pr. distrikt inkl. 
Darum Børneby. Skolerne har frihed til at planlægge et ungdomsklubtilbud med 
minimum 330 åbningstimer pr. år. 
Der ydes en grundtildeling pr. ungdomsklub og derudover gives en tildeling pr. elev, 
hvis der er flere end 50 elever i ungdomsklubben. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Hvis forslaget gennemføres, vil der efterfølgende ikke et fritidstilbud for unge mellem 7. 
klasse og 17 år. 
 
4. Økonomi 
Forslagets økonomi indeholder en nulstilling af henholdsvis udgiftsbudget til løn og drift 
og indtægtsbudget fra forventet forældrebetaling. 
Beregningen af økonomi tager udgangspunkt i tildelingen til ungdomsklubberne for 
2022. 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Nedlæggelse af ungdomsklubberne, 
drift 

-712,5 -1.710,0 -1.710,0 -1.710,0 
Budget til ungdomsklubberne – 22-tal 1.710,0 - - - 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Reduktion med samlet 2,0 stillinger i 2023 stigende til 4,7 stillinger i 2024-26  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget 2020-23 blev der besluttet en besparelse vedr. ændret klubstruktur på samlet -
1,4 årligt ved fuld effekt.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ophør med obligatorisk svømmeundervisning pr. 1. august 
2023 
 
2. Beskrivelse af forslag 
I tilknytning til idræt gives der obligatorisk svømmeundervisning på 3. og 4. klassetrin 
med 20 lektioner pr. år i svømmehal. 
 
Der stilles forslag om at ophøre med obligatorisk svømmeundervisning i svømmehal. 
 
I forbindelse med nuværende svømmeundervisning i svømmehal, er der ansat ekstra 
ressourcer til lærer, som er uddannet svømmelærer, svarende til 0,5 årsværk. 
 
Der er ligeledes udgifter til transport af eleverne til/fra svømmehal. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ophør med obligatorisk 
svømmeundervisning (lønudgift og 
bustransport), drift 

-260,4 -625,0 -625,0 -625,0 

Skolernes samlede budget (2022-tal) 778.365,4 - - - 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Fra og med 2024 forventes en besparelse på 0,5 årsværk 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Nedlæggelse af feriekolonier 
Esbjerg Kommune ejer og driver 2 feriekolonier i hhv. Sønderho og Rendbjerg. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
På de to feriekolonier afholdes hvert år sommerferiekolonier i sommerferien. I marts til 
oktober bruger Esbjerg Kommune de 2 kolonier som lejrskole for kommunens 
skoleklasser. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Forslaget handler om at afhænde de to feriekolonier, hvorved der ikke længere kan 
afholdes feriekolonier og lejrskoler på de 2 kolonier, og hvorved driftsudgifter til 
feriekolonierne, sommerkolonier og lejrskoler elimineres. Der kalkuleres ikke med nogen 
salgsindtægt, da det muligvis vil være svært at opnå en sådan. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Nedlæggelse af feriekolonier, drift -4.647,0 -4.647,0 -4.647,0 -4.647,0 
Områdets totale budget 4.647,0 4.647,0 4.647,0 4.647,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Nedlæggelse af feriekolonierne vil betyde, at de to koloniledere opsiges, ligesom en 
række sæsonansatte medhjælpere. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Afskaffelse af lejrskoler i folkeskolen 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Tidligere har skolerne jf. Skolernes styrelsesvedtægt afholdt obligatorisk lejrskole på 6. 
årgang. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Forslaget handler om hvilken besparelse, der kan opnås, hvis Esbjerg Kommune 
afskaffer lejrskoler i folkeskolen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Afskaffelse af lejrskoler i folkeskolen, 
drift 

-1.259,5 -2.519,1 -2.519,1 -2.519,1 
Skolernes samlede budget (2022-tal) 778.365,4 - - - 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Forslagets besparelse er beregnet ud fra, at der kan undværes 5,2 lærerstillinger i 
Esbjerg kommune om året, hvis lejrskoler afskaffes. Det er forudsat i beregningen, at 
der etableres almindelig undervisning i stedet for afholdelse af lejrskoler. 
OBS: Hvis forslaget bringes i anvendelse, vil det desuden få betydning for hhv. 
feriekolonien i Rendbjerg og i Sønderho. Se separat reduktionsforslag. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Udbud af tandreguleringsopgaven 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Det er politisk besluttet, at udbuddet på tandreguleringsområdet i Esbjerg Kommune 
skulle udbydes med henblik på at indgå én samlet kontrakt for hele kommunen, med en 
centralt placeret klinik i Esbjerg samt en yderligere klinik placeret et geografisk relevant 
sted til servicering af den øvrige del af patientgrundlaget. Tandreguleringsopgaven har 
været i udbud medio 2021, og der er indkommet et tilbud på opgaven. 
 
Byrådet har den 22. november 2021 godkendt, at der indgås kontrakt med 
Tandreguleringshuset om tandreguleringsopgaven, med løbetid på 8 år for perioden 1. 
juli 2022 – 30. juni 2030, med mulighed for forlængelse 1x2 år 
 
Merudgiften for ny kontrakt på tandreguleringsområdet er på ca. 4,2 mio. kr./pr. år. 
Eksisterende kontrakt gælder indtil 30. juni 2022, og ny kontrakt gælder fra 1. juli 
2022, merudgiften i 2022 udgør dermed ca. 2,1 mio. kr. 
 
Sammenlignet med den nuværende pris der gælder indtil 30. juni 2022, udgør 
tilbudsprisen på ny kontrakt en stigning på 50 %, der årsagsforklares med: 

 Utilstrækkelige muligheder for løbende prisregulering i den nuværende kontrakt 
 Lønudviklingen generelt for klinikassistenter, og lønpres på grund af mangel på 

specialtandlæger generelt på landsplan 
 Nye behandlingsmetoder 
 Prisstigninger på materialer, nye afgifter og gebyrer på tandlægeområdet, øgede 

administrative omkostninger i forhold til arbejdsmiljø, dokumentation, og GDPR 
etc. 

 Betydeligt øgede omkostninger til hygiejneforanstaltninger som en konsekvens af 
Covid-19, der vurderes at være permanente 

 Den teknologisk udvikling, hvor særligt 3d teknologien har betydet øgede 
omkostninger, samt større IT-omkostninger generelt på software, support og 
GDPR, har været de væsentligste fordyrende parametre. 
 

Hertil kommer Esbjerg Kommunes krav om, at en fremtidig leverandør fortsat skal drive 
en klinik i både Esbjerg og Ribe eller Bramming. Dette medfører en usikkerhed i forhold 
til dimensioneringen af 2 klinikker, da borgerne med denne løsning har frit valg til at 
vælge, om de ønsker at blive behandlet i Esbjerg eller Ribe/Bramming. Derfor er der 
indregnet en overdimensionering i tilbudsprisen i forhold til drift af 2 klinikker. 
 
Hele merudgiften på 4,2 mio. kr./pr. år vurderes, ikke at kunne finansieres inde for 
Tandplejens eget budget. 
 
Byrådet har derfor samtidig den 22. november 2021 godkendt, at merudgiften på 2,1 
mio. kr. i 2022 finansieres indenfor Tandplejens egen ramme, og at finansieringen af 
merudgiften til Tandplejen på 4,2 mio. kr. årligt for den resterende kontraktperiode 
bringes frem til byrådets behandling af budget 2023-26. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
 
4. Økonomi 
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Beløb i 1.000 kr. 
2023 2024 2025 2026 

Indsatsområde / resultatkrav     
Udbud af tandreguleringsopgaven, 
drift 

4.200,0 4.200,0 4.200,0 4.200,0 
Tandplejens totale budget 45.894,7 45.790,6 45.790,6 45.790,6 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Revidering af Masterplan for Dagtilbud 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Det overordnede formål med Masterplan for dagtilbud er at tilvejebringe et systematisk 
overblik og en langsigtet helhedsplan for Esbjerg Kommunes daginstitutioner. 
 
Dagtilbuds første Masterplan blev udarbejdet i 2014, med en opdatering i 2017. En ny 
opdateret masterplan vil kunne optimere den fremadrettede strategi for 
bygningsmassen, så der sikres et samlet overblik over behov for renovering af nedslidte 
bygninger, nybyggeri af større daginstitutioner sammenholdt med børnetal og 
efterspørgselsmønstre. Her vil sektorplanen for dagtilbudsområdet udgøre den 
overordnede målsætning for de fysiske rammer. 
 
Alle daginstitutioner fra 2017 markeret med rødt (kritisk tilstand) er nu udbedret eller er 
programsat til umiddelbar udbedring/nybygning.  
 
Opdatering af masterplanen vil konkret indeholde en fysisk kortlægning af den 
bygningsmæssig tilstand af de kommunale og selvejende dagtilbud, som Esbjerg 
Kommune pladsanviser til. Dette skal være med til at der fremadrettet investeres 
intelligent og hvor behov er kritiske. 
 
Der er siden Masterplanen fra 2017 en forventning om, at der kan være sket ændringer 
med hensyn til bygningers tilstand, særligt de som i sidste Masterplan var markeret 
med gult. 
 
En opdatering af Masterplanen for dagtilbud vil med fysiske genbesøg af 
arkitekter/bygningskyndige kortlægge: 
 

 Bygningernes samt udenomsarealers fysiske stand. Prioritering af 
anlægsopgaver, renoveringer og nybygninger. Det forventes, at der besøges 17 
daginstitutioner 
 

 Indretning af bygninger. Kan der evt. ombygges til bedre udnyttelse? 
 

En opdateret Masterplan vil på baggrund af registrering, dataindsamling og den løbende 
bearbejdning udmunde i en opdateret rapport med forslag til prioritering og en 
investeringsoversigt, så Esbjerg Kommune har et entydigt og operationelt værktøj til 
renovering og nybygning af kommunens daginstitutioner for de kommende år. 
Som i forbindelse med udarbejdelsen af den oprindelige masterplan i 2014 og 
opdateringen i 2017, forventes revideringen af Masterplan for Dagtilbud udført i 
samarbejde med eksternt konsulentfirma med speciale indenfor dagtilbudsområdet. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
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Masterplan Dagtilbud, drift 300,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget - - - - 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
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. 
 
Forslaget implementeres fra 01.08.2023. 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Specialbørnehaven Kornvangen 
udvides fra 20 til 25 pladser - drift 

820,3 1.968,6 1.968,6 1.968,6 

Områdets totale budget (20 pladser) 8.757,4 8.757,4 8.757,4 8.757,4 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Forslaget vil betyde en udvidelse med ca. 3,3 årsnorm til pædagogisk personale og 
fysioterapeuter. 
 
7. 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. 
 
8. 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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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Kapacitetsudfordringer i dagplejen på grund af seniorordning 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Jf. Overenskomsten for Dagplejere §4, stk 7, så kan dagplejere, der er fyldt 58 år, 
frasige sig at modtage gæstebørn. En form for seniorordning. Denne 
overenskomstmæssige mulig er grunden til udfordringen, da flere og flere dagplejere 
kan og bruger muligheden for at tage denne senior ordning. 
 
Kommunerne oplever på landsplan en udfordring i, at rigtig mange medarbejdere, der 
arbejder i de kommunale serviceområder, har en høj gennemsnitsalder, og derved 
nærmer sig den alder, hvor den enkelte kan trække sig fra arbejdsmarkedet. For at 
sikre et godt arbejdsmiljø for de ældste medarbejdere, i de sidste år af deres arbejdsliv, 
er der i de forskellige overenskomster, og på lokalt plan, lavet mange gode senior 
ordninger.  
I Dagplejen har man gennem FOA/KL forhandlet sig frem til en form for senior ordning 
for den enkelte dagplejer. Man har sikret den enkelte dagplejer en overenskomstmæssig 
mulighed for at kunne frasige sig at modtage gæstebørn. Dette gælder det 5. barn, men 
også de ”tomme” pladser der kan opstå ved skift i børnegruppen eller ved mangel af 
børn til den 3. og 4. plads. 
 
Dette er en rigtig god ordning for den enkelt senior medarbejder i Dagplejen, men det 
udfordrer organisationen da antallet af seniorer er støt stigende.  
 
Fakta (Tal fra marts 2022): 
 

 Over 38 % af dagplejerne er +55 år. 
 Over 28 % af dagplejerne er +58 år. 
 Ca. 75 % af de +58-årige gør brug af den mulige senior ordning. (45 dagplejere 

svarende til ca. 21,5% af den samlede medarbejdergruppe i Dagplejen). 
 
Det har den betydning for Dagplejen som organisation, at den reelt mangler mindst 45 
mulige gæsteplaceringer pladser. Det udfordrer servicen overfor forældrene, da de ikke 
kan forvente at få tilbudt et kendt og for dem trygt omplaceringstilbud. Forældrene 
oplever også at få tilbudt omplacering væk fra deres nærområde, og i perioder med 
megen sygdom/fravær kan Dagplejen været udfordret på det at tilbyde en 
omplaceringsplads. 
 
Samtidig sætter seniorordningen begrænsninger for Pladsanvisningens muligheder for at 
anvise pladser i Dagplejen, da det er nødvendigt at holde pladser fri, som Dagplejen 
selv kan disponere over til gæsteplacering af børn når behovet er der. 
 
Det har også den konsekvens, at de medarbejdere der ikke har en senior ordning, de 
oplever ofte, og stigende, at gå med 5 børn. Dette udfordrer den enkeltes arbejdsmiljø, 
men også arbejdsmiljøet dagplejerne i mellem.  
 
Det udfordrer også den pædagogiske ramme, det pædagogiske arbejde, ved den 
enkelte dagplejer. 
Dette kan sættes op imod en tid, hvor der implementeres Minimumsnormeringer i de 
danske vuggestuer. Minimumsnormeringer, som i den aldersgruppe som Dagplejen 
repræsenterer, kalder på et pædagogisk personale for hver 3 børn. 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- Fastholdelse af serviceniveauet omkring intern gæsteplacering i Dagplejen ifm. 
sygdom, ferie, udvikling mm. 
 
- Fastholde det interne arbejdsmiljø for alle dagplejere. 
 
- Fastholde rammen for det pædagogiske børnemiljø. Også ved omplaceringer. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Seniorordning i Dagplejen, drift 3.800,0 3.800,0 3.800,0 3.800,0 
Områdets totale budget 99.359,0 99.359,0 99.359,0 99.359,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Svarer til 11,25 dagplejere 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Styrkelse af den pædagogiske ledelse i praksis med 
administrativ understøttelse  
 
2. Beskrivelse af forslag  
I forbindelse med lov om Minimumsnormering, og herunder ny lov om Tilsyn i dagtilbud, 
er opmærksomheden på kvalitet i det pædagogiske indhold øget mærkbart. 
Iflg. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), spiller den daglige pædagogiske ledelse en 
afgørende rolle for at fremme dagtilbud af høj kvalitet: 
 
”Ledelsen af dagtilbuddet er rammesættende for hverdagslivet i læringsmiljøet og 
dækker over flere forhold såsom personaleledelse, strategisk ledelse, faglig ledelse og 
administrativ ledelse. En stærk og tydelig faglig ledelse, der sætter klare rammer for 
læringsmiljøet, bidrager positivt til kvaliteten. God ledelse skaber udviklende og 
attraktive arbejdspladser med øget faglighed til følge.  
Det betyder højere kvalitet i den pædagogiske opgaveløsning og dermed bedre trivsel 
blandt børn og mere tilfredse forældre. Desuden er det vigtigt, at ledelsens 
målsætninger afspejler sig i den pædagogiske praksis, hvilket forudsætter 
tilstedeværelse på stuer samt videreuddannelse og supervision af personalet. 
Forskningen viser også, at det er afgørende, at ledelsen sætter personalets 
kompetencer i fokus og engagerer. Det kræver dialog og interaktioner mellem ledelsen 
og det pædagogiske personale, samt at ledelsen er god til at planlægge og skabe 
passende organisatoriske rammer for personalet i dagtilbuddet.” 
 
Dagtilbud er, som andre velfærdsområder, kendetegnet ved udfordringer af både 
rekruttering og til dels også fastholdelse. 
Denne udvikling skærper kravene til den faglige ledelse i forhold til at sikre de 
nødvendige faglige standarder overfor borgerne. Hertil kommer, at ikke mindst de nye 
medarbejdere i den offentlige sektor, efterspørger kompetent og nærværende faglig 
ledelse.  
God faglig ledelse og sparring, er således en forventning hos medarbejderne og dermed 
også et konkurrenceparameter i forhold til både at kunne rekruttere og fastholde 
dygtige medarbejdere.  
Det er Dagtilbuds ønske at sikre attraktive arbejdsforhold, som gennem ledelseskæden, 
til medarbejder, understøtter kerneopgaven i dagtilbud:  
Børns trivsel og udvikling gennem høj pædagogisk kvalitet i tilbuddene 
 
I Esbjerg Kommune er daginstitutionerne, modsat skoleområdet, ikke kendetegnet ved 
administrativ understøttelse ude i afdelingerne.  
De ca. 50 kommunale daginstitutioner har adgang til 1,8 fuldtidsstillinger i sekretariatet 
i Børn & Kultur, som understøtter omkring løn og ansættelsesforhold, fakturabetaling 
mm. 
I Dagtilbud er de pædagogiske ledere ansvarlige for referatskrivning ved Tværs-møder, 
sygefraværssamtaler og forældresamtaler, vagtplanlægning, MED-møder, 
støtteansøgninger, samt evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde 
generelt. Hertil kommer varetagelse af bygningsmæssige forhold og funktion som 
arbejdsmiljøleder. Listen er ikke fuldendt. 
 
De mange administrative opgaver tager tid fra den pædagogiske ledelses-kerneopgave, 
nemlig at understøtte og rammesætte det pædagogiske læringsmiljø, ved fysisk og 
synlig tilstedeværelse, samt supervision og feedback til det pædagogiske personale. 
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Administrativ understøttelse i de enkelte afdelinger vil kunne optimere den enkelte 
pædagogiske leders kerneopgave. 
 
Ved ansættelse af 4 fuldtidsstillinger i dagtilbud, vil der være ca. 3 timers administrativ 
understøttelse om ugen til hver institution. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Frigivelse af ledelseskraft til kerneopgaven, vil øge fokus på kvaliteten i dagtilbud, samt 
have betydning for rekruttering og fastholdelse. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023   2024      2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Administrativ understøttelse, drift 1.800,0 1.800,0 1.800,0 1.800,0 
Områdets totale budget 634,0 634,0 634,0 634,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
4 fuldtidsstillinger til administrativ understøttelse. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
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 2023. 
 
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 2023. 
 
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 løbet af 
2022. 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. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Merituddannelse til pædagog – 
afsættelse af vikarpulje til 
daginstitutionerne 

1000,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 

      Drift – lønninger - brutto 1.099,0 2.633,0 2.6330,0 2.633,0 
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      Drift – tilskud til privat pasning 86,1 205,6 205,6 205,6 
      Drift – friplads- og søskendetilskud 92,2 219,8 219,8 219,8 

Drift – forældrebetaling -274,4 -658,3 -658,3 -658,3 
Områdets totale budget (brutto løn til 
pædagogisk personale i kommunale og 
selvejende daginstitutioner) 

363.771,3 343.318,5 345.618,8 345.914,6 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Der ansættes vikarer for medarbejdere på studiedage. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. 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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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ansættelse af yderligere 10 PAU elever, finansiering af ændret 
målgruppe og afsættelse af midler til koordinatorfunktion og 
administration 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Siden 2009 har der været stor interesse for PA-uddannelsen i kommunen. Esbjerg 
Kommune samarbejder med SOSU Esbjerg om elevernes uddannelsesforløb, i et rigtigt 
godt læringsmiljø for eleverne. 
 
Uddannelsen er som udgangspunkt en kombination af skole og praktik. PA-eleverne er i 
praktik i dagtilbud, i skole/fritid samt indenfor det specialiserede område (både børn, 
unge og voksne). 
 
Esbjerg Kommune ansætter og uddanner årligt 40 PA-elever. Der ansættes efter 
princippet ”bedst kvalificeret”.  
 
Anden fordeling af eksisterende normering 
 
De seneste 3 år har andelen af kvalificerede ansøgere over 25 år været stigende. Disse 
ansættes som voksenelever/voksenlærlinge, og betyder dermed en øget lønudgift. 
Desuden ansættes elever, som har godskrivning for praktikken, og deraf et kortere 
uddannelsesforløb. 
 
Ansættelse af 10 EUX elever, og udvidelse af puljen for EUV1 med uddannelsesløn fra 
10 til 15 elever årligt 
 
Desuden ses en øget interesse fra ansøgere, som søger elevplads på EUX-velfærd. På 
EUX kombineres erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, og dermed 
efterfølgende mulighed for at søge faglært arbejde samt adgang til at søge optagelse på 
velfærdsuddannelser. 
 
Andelen af medarbejdere på orlov ligeledes steget. Årligt opkvalificeres og uddannes 10 
af Esbjerg Kommunes allerede ansatte medarbejdere; pædagogmedhjælpere, 
dagplejere og omsorgsmedhjælpere. Dette uddannelsesforløb varer ca. 1 år.  
 
For at imødekomme behovet for tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft foreslås, at der 
fra 2023 ansættes yderligere 10 EUX-elever, 5 EUV1-elever med orlov samt ændret 
fordeling af eksisterende normering (flere voksne). 
 
Målet er at sikre endnu bedre uddannelsestilbud, og en afledt effekt kan være flere 
borgere til kommunen og øget bosætning i relation til Vision 2025 samt at fremtidssikre 
rekruttering til velfærdsområderne. 
 
Statistik pr. januar 2022: 
 
I perioden fra 2012-2021 har EK uddannet 269 Pædagogiske Assistenter. 
 
I arbejde:    74% 
I gang m/yderligere velfærdsuddannelse:  16,4% 
Barsel, orlov, ledig:   4,5% 
Uoplyst:    5,1% 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Bedre kvalificeret pædagogisk personale i daginstitutionerne, sfo’er og familieområdet.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ansættelse af yderligere 10 PAU 
elever, finansiering af ændret 
målgruppe og afsættelse af midler til 
koordinatorfunktion og administration 

1.101,9 1.602,1 2.088,1 2.344,0 

Anden fordeling af eksisterende normering 146,6 336,4 558,8 558,8 
Ansættelse af 10 EUX elever 45,2 228,5 492,1 748,0 
Udvidelse af puljen for EUV1 med uddannelsesløn 
fra 10 til 15 elever årligt 

206,6 333,7 333,7 333,7 
Ansættelse af administrativ medarbejder 223,0 223,0 223,0 223,0 

Ansættelse af koordinator 480,5 480,5 480,5 480,5 
Områdets totale budget 2.923,6 3.039,8 3.039,8 3.039,8 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Årsværk 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ansættelse af yderligere 10 PAU 
elever, finansiering af ændret 
målgruppe og afsættelse af midler til 
koordinatorfunktion og administration 

8,2 20,1 30,1 36,1 

Anden fordeling af eksisterende normering 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ansættelse af 10 EUX elever 4,0 14,0 24,0 30,0 
Udvidelse af puljen for EUV1 med uddannelsesløn 
fra 10 til 15 elever årligt 

2,9 4,8 4,8 4,8 
Ansættelse af administrativ medarbejder 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ansættelse af koordinator 0,8 0,8 0,8 0,8 
Områdets totale budget 2.923,6 3.039,8 3.039,8 3.039,8 

 
Optag af op til 10 EUX-elever årligt og yderligere 5 EUV1-elever med orlov årligt fra 
2023. Uddannelsen varer 3 år for en EUX-elev og ca. 1 år for en EUV1-elev med orlov.  
Herudover udvides med 0,5 administrativ stilling og 0,8 koordinatorstilling vedr. PA-
koordination/administration. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
I beløbet indgår midler til yderligere ansættelse af en administrativ medarbejder og en 
koordinator på politikområde Administration under Økonomiudvalget, til varetagelse af 
rekruttering, og personalehåndtering af de yderligere elever. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Kornvangens åbningstider - harmonisering til almenområdet 
 
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. 
 
Der stilles ikke specifikke krav til åbningstiderne i almindelige dagtilbud i 
dagtilbudsloven. Men det er lovfastsat, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt 
pasningstilbud. Åbningstiden under ét skal fastsættes, så den er egnet til at dække det 
lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud. 
Kornvangens åbningstid er i dag på 42,5 timer ugentligt i forhold til 52 timer på 
almenområdet. Den kortere åbningstid er en udfordring for mange af familierne, og det 
er et ønske fra flere forældre, der har børn i Kornvangen, at åbningstiden udvides, så 
Kornvangen ikke lukker kl. 15.00 som i dag. Det gør det svært at få hverdagen til at 
hænge sammen for forældre med børn med handicap. 
 
I dag kompenserer Familieområdet forældrene for den kortere åbningstid på 
Kornvangen, og Familierådgivningen på politikområde Familie bruger ca. 65.000 kr. pr. 
måned til tabt arbejdsfortjeneste eller afløsning i hjemmet på grund af Kornvangens 
åbningstider. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. 
Familierådgivningens nettoudgift til tabt arbejdsfortjeneste er således på ca. 390.000 
kr. årligt på grund af Kornvangens åbningstider. 
 
Med harmoniseringen af åbningstiden vil forældrene til børn i Kornvangen få tilbudt det 
samme serviceniveau i forhold til pasningsmulighed, som forældrene til børn i dagtilbud 
på almenområdet. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Tilpasning af serviceniveauet til dagtilbud på almenområdet. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Kornvangens åbningstider, drift 1.150,6 1.150,6 1.150,6 1.150,6 
Områdets totale budget 8.757,4 8.757,4 8.757,4 8.757,4 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Forslaget vil betyde en udvidelse med ca. 1,6 årsværk. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Forslaget har virkning på politikområde Familie i forhold til færre udgifter til tabt 
arbejdsfortjeneste efter Serviceloven. 
 
8. 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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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Udsatte boligområder - Udvidet åbningstid fra kl. 05:00-22:00 i 
Bydelens Børnehus 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Som konsekvens af den tidligere Ghettoplan er der i dagtilbudsloven bl.a. indføjet 
bestemmelser om, at der jf. § 26a maksimalt må optages 30 % børn fra udsatte 
boligområder i hver daginstitution eller hver enhed. Bestemmelsen i § 26a trådte i kraft 
pr. 1. januar 2020, og giver Esbjerg Kommune udfordringer. 
 
Kapaciteten i bl.a. Bydelens Børnehus er ikke fuldt udnyttet på grund af regler om 30 % 
optag fra udsatte boligområder. I øvrigt gør reglerne om 30% optaget også, at forældre 
generelt ikke har lige adgang til kommunens daginstitutioner. 
 
Dispensationsmuligheden i forbindelse med, at der maksimalt må optages 30 % børn 
fra udsatte boligområder i hver daginstitution, er ophævet den 18. juni 2020, og 
Esbjerg Kommune har forsøgt at få forlænget dispensationen til Bydelens Børnehus til 
31.12.24, og afventer tilbagemelding herpå fra ministeriet. 
 
Som prøvehandling for strukturelle og pædagogiske tiltag, i forhold til 
kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med reglerne om maks. 30 % optag fra udsatte 
boligområder, søges der om bevilling til udvidet åbningstid fra kl. 05:00 til 22:00 for 15 
pladser i Bydelens Børnehus. 
 
Børn & Kultur vil samtidig lave en forældreundersøgelse medio 2022, der også skal 
danne grundlag for det videre arbejde med strategier og prøvehandlinger for 
strukturelle og pædagogiske tiltag i forhold til kapacitetsudnyttelsen og reglerne om 30 
% optaget. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Udvidet åbningstid for 15 pladser i forhold til pasningsbehov. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udsatte boligområder – udvidet 
åbningstid, drift 

1.190,0 1.190,0 1.190,0 1.190,0 
Områdets totale budget 11.065,3 11.065,3 11.065,3 11.065,3 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Kan have ansættelsesmæssige betydning i de berørte institutioner, hvis kapacitet ikke 
kan udnyttes. Ordningen i Bydelens Børnehus svarer til 3 årsværk. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
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8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Bortfald af integrationspulje til fordeling i dagtilbud 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der er afsat en pulje med ressourcer til støtte til integration og inklusion af tosprogede 
børn, herunder sprogstimulering og kompetenceudvikling. Målgruppen er tosprogede 
børn fra 0-5 år. Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end 
dansk og som er ved at lære to sprog. 
 
Integrationspuljen anvendes dels til 2 centralt ansatte medarbejdere som blandt andet 
varetager opgaver vedr. pædagogisk understøttelse af metoder, udvikling og tværfagligt 
samarbejde og dels en pulje som fordeles til daginstitutioner efter børnetal 
/socioøkonomiske nøgletal. Dagplejens tildeling udgør et fast beløb.  
 
Daginstitutionerne og dagplejens tildelte midler anvendes til ansættelse af ekstra 
personale til støtte for børn med sproglige udfordringer. 
 
Anvendelsen af integrationspuljen blev omlagt i 2015.  
 
Ved budgetforliget for 2015-2018 blev der vedtaget en opnormering af antallet af 
pædagoger i daginstitutionerne fordelt efter socioøkonomiske nøgletal (17,0 mio. kr. 
årligt brutto). Et af parametrene er ”den nationale herkomst” og refererer til de 
sproglige og integrationsmæssige vilkår og betingelser et barn og dennes familie lever 
under. Dette er det samme som midlerne i integrationspuljen tildeles og anvendes efter.  
Esbjerg Kommune har herudover modtaget ekstra midler til udsatte børn via forskellige 
Ministerielle tildelinger og puljer. 
  
Som en besparelse foreslås det, at midlerne fra integrationspuljen som fordeles til 
daginstitutionerne og dagplejen bortfalder. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Opgaverne som varetages af de centralt ansatte medarbejdere, fortsætter uændret. Ved 
behov for ekstra personale til børn med sproglige udfordringer, skal der ved bortfald af 
de ekstra midler fra integrationspuljen inddrages midler fra grundtildelingen eller midler 
der tildeles ud fra socioøkonomi. 
 
Reduktionen i antal årsværk vil få indvirkning på beregningen af det gennemsnitlige 
antal børn pr. voksne. 
 
4. Økonomi 
Tidshorisont for implementering: 1. januar 2023 
Besparelsen vil medføre et fald i forældrenes egenbetaling og tilskud til privat pasning 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Integrationspuljen – bortfald af midler 
som tildeles daginstitutioner og 
dagplejen 

-531,0 -531,0 -531,0 -531,0 

      Drift – lønninger – brutto -582,5 -582,5 -582,5 -582,5 
      Drift – forældrenes egenbetaling 145,6 145,6 145,6 145,6 
      Drift – friplads- og søskendetilskud -45,1 -45,1 -45,1 -45,1 



Børn & Skoleudvalget   BS 20-39 
Børn og dagtilbud Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

Drift – tilskud til privat pasning -49,0 -49,0 -49,0 -49,0 
Områdets totale budget (netto) 1.384,3 1.382,5 1.382,5 1.382,5 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Besparelsen svarer til ca. 1,4 årsværk. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Intet 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Den del af integrationspuljen som fordeles til daginstitutioner og dagplejen blev 
reduceret med -0,5 mio. kr. (netto) ved budgetlægningen for 2019-22. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Reduktion af åbningstiden i daginstitutionerne fra minimum 52 
til minimum 50 timer ugentligt 
 
2. Beskrivelse af forslag 
De kommunale og selvejende daginstitutioner har i dag en åbningstid på minimum 52 
timer ugentligt. 
 
Som en besparelse forslås det at reducere åbningstiden fra minimum 52 timer ugentligt 
til minimum 50 timer ugentligt i alle daginstitutionerne. 
 
En reduktion i åbningstiden på 2 timer ugentlig vil ikke have fuld personaleeffekt, da 
den kortere åbningstid forventes at medføre, at børnenes fremmøde i den fulde 
åbningstid vil blive væsentlig større end i dag. 
 
Åbningstiden i afdelingerne indenfor de enkelte dagtilbudsområder skal koordineres 
således, at der er forskellige tilbud om åbnings-/lukketidspunkter.  
 
Åbnings- og lukningstidspunkterne vil, som i dag, blive besluttet af 
områdebestyrelserne/bestyrelserne i de selvejende daginstitutioner indenfor en ramme 
af minimum 50 timer ugentlig. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Serviceniveauet ændres med nedsættelse af den ugentlige åbningstid til minimum 50 
timer ugentlig. Reduktionen kan medføre at nogle forældre vil få pasningsproblemer. 
 
Der er p.t. ikke gennemført undersøgelser af forældrenes pasningsbehov. Med en 
åbningstid på 50 timer ugentlig skønnes det at forældrene vil have 2,1 time dagligt til at 
aflevere/hente barnet ved ordinært fuldtidsarbejde (37 timers arbejdsuge + 2½ times 
frokost = 39½ times arbejdsfravær).  
Til sammenligning har dagplejen åbent 48 timer ugentlig. 
 
Reduktionen i antal årsværk vil få indvirkning på beregningen af det gennemsnitlige 
antal børn pr. voksne. 
 
4. Økonomi  
Tidshorisont for implementering: 1. januar 2023 
Besparelsen er beregnet i forhold til en reduktion på 3,2 personaletime om ugen pr. 
daginstitution (pr. fysisk adresse).  
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Åbningstiden i daginstitutionerne 
nedsættes med 2 timer ugl. fra 52 
timer til 50 timer ugl. 

-1.685,0 -1.685,0 -1.685,0 -1.685,0 

      Drift – lønninger -1.848,6 -1.848,6 -1.848,6 -1.848,6 
     Drift - udgift tilskud privat pasning -155,3 -155,3 -155,3 -155,3 
     Drift – forældrenes egenbetaling 462,2 462,2 462,2 462,2 

Drift – friplads- og søskendetilskud -143,3 -143,3 -143,3 -143,3 
Områdets totale budget – lønninger til 
pædagogisk personale inkl. ledelse (brutto) 339.849,5 340.657,8 342.421,4 342.421,4 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Reduktion med 5,2 årsværk til pædagogisk personale. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. 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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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

1. Reduktion af antallet af pædagogiske busser 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Børn & Dagtilbud har 11 busser indrettet specielt til transport af børn. Personale i 
daginstitutionerne er chauffører. Passagerantallet i hver bus ligger på mellem 15-20.  
 
6 af busserne anvendes for at kunne opfylde kapacitetsbehovet for pladser i forbindelse 
med pasningsgarantien. 
 
5 af busserne, benævnes pædagogiske busser herefter, anvendes som et pædagogisk 
redskab, der giver mulighed for at køre på oplevelser i naturen m.v. 2 af de 
pædagogiske busser er placeret ved satellitterne i hhv. Bramming-området og Ribe-
området. 1 af busserne forventes i perioder at skulle anvendes til at opfylde 
kapacitetsbehov. 
 
Som en besparelse foreslås at brugen af 2 af de 5 pædagogiske busser i 
daginstitutionerne bortfalder, og de sættes til salg. 
 
Daginstitutioner der hidtil har rådet over de 2 pædagogiske busser vil i stedet skulle leje 
erhvervsbus eller tage offentlig transport ved ture væk fra daginstitutionen. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen ændringer. 
 
4. Økonomi 
Virkning fra 1. juli 2022. 
Ophør med brugen medfører en årlig besparelse på driftsudgifter til busserne, kørekort 
til personalet samt henlæggelser til senere udskiftning. 
I 2022 indgår derudover en indtægt ved salg af 2 busser samt besparelse på de 2 
bussers andel af midler opsparet i tidligere år til udskiftning af busser. 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion med 2 pædagogiske busser 
i daginstitutionerne 

-413,0 -126,0 -126,0 -126,0 
      Driftsbesparelse - drift/henlæggelser til 
      udskiftning af busser -313,0 -126,0 -126,0 -126,0 

Driftsindtægt – salg af 2 busser -100,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget til drift af busser 701,9 684,5 847,8 847,8 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
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8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Intet
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Fastholdelse og videreførelse af projekt ”Fremskudt funktion” 
– samarbejde med regionen 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Det blev besluttet at permanentgøre dele af projekt Fremskudt Funktion og politisk blev 
der givet midler til 2022. Følgende elementer blev permanentgjort:  

 Sparringsteammøder med regionale og kommunale medarbejdere 
 Direkte indsatser til børn- unge og deres familier 
 Faglig sparring og rådgivning til frontpersonale 
 Samarbejde med de frivillige tilbud. 

Med afsæt i dette er der indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og 
Ungdomspsykiatrien i Esbjerg og Vejen, Varde og Esbjerg Kommune som er gældende 
for 2022. Det primære formål er, at give børn, unge og deres familier et tilbud, hvor der 
er sammenhæng og kontinuitet i deres forløb, så de får den hjælp de har behov for i 
feltet mellem psykiatrien og kommunale tilbud. Målgruppen er børn & unge i psykisk 
mistrivsel, hvor kommunale aktører, privat praktiserende læger og psykiatrien er i tvivl 
om der er en psykiatrisk problemstilling.  
Aldersgruppen er fra 4 år til og med 17 år.  
  
Med afsæt i samarbejdsaftalen skal der afprøves 2 indsatser:  
  

- Fremskudte koordineringsmøder som er koordinering og samarbejde mellem 
ledere om børne- og unge sager. Formålet er at drøfte de sager som lander i 
feltet mellem psykiatrien, privatpraktiserende læge og Kommunale tilbud og hvor 
der er tvivl om der er tale om en psykiatrisk problemstilling. Ligeledes er 
formålet at børn, unge og deres forældre får den hjælp de har behov for i feltet 
mellem psykiatrien og kommunale tilbud, så det ikke bliver forældrene som skal 
løbe spidsrod mellem dem der gerne skulle hjælpe dem. 
  

- Faglig sparring og rådgivning fra de regionale medarbejdere i Fremskudt 
Funktion til kommunale medarbejdere i eksempelvis skoler, dagtilbud, 
familieafdeling, PPR, sundhedsplejen mv. Formålet med faglig sparring og 
rådgivning samt direkte indsatser til børn- unge og deres forældre er at bringe 
psykiatrien og kommunen sammen, så der gives mulighed for at videndele samt 
give sparring og nuancere problematikker mhp. at styrke den lokale indsats for 
de psykisk sårbare børn og unge, som befinder sig i gråzonen mellem 
sektorerne. De regionale medarbejdere kan inviteres med til møder i 
kommunerne vedr. børn og unge, hvor der mistænkes psykiatrisk 
problemstilling. På disse møder kan det aftales af de regionale medarbejdere 
indgår i direkte indsatser. Eksempelvis psykoedukation, samtaler og rådgivning 
til forældre. 
  

For at understøtte et godt samarbejde mellem de regionale medarbejdere i Fremskudt 
Funktion og kommunale medarbejdere er der behov for et løbende samarbejde og 
vidensdeling. Derfor er der kommunale nøglepersoner i henholdsvis Familieafdelingen 
og Pædagogisk Enhed.  
  
Der arbejdes på nuværende tidspunkt for at få de administrative arbejdsgange på plads 
og få udarbejdet fælles informationsmateriale omkring indsatserne. Det forventes at 
indsatserne i samarbejdsaftalen igangsættes i løbet af maj måned 2022. I perioden fra 
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projektets afslutning til igangsættelse af de nye indsatser har vi fastholdt de indsatser vi 
har arbejdet med i projektperioden. 
  
Frem til udgangen af 2022 afprøves de ovenstående indsatser mhp. at nå frem til en 
god og hensigtsmæssig samarbejdsmodel til gavn for alle parter. I slutning af året 
samles der op på erfaringerne og samarbejdsmodellen tilpasses.  
 
Det er forventningen, at der kommer en meropgave i at følge op på de sager, der har 
været drøftet på de fremskudte koordineringsmøder og uden tildeling af ressourcer vil 
det påvirke den samlede ventetid på ydelser fra Pædagogisk Enhed, hvorfor det er 
nødvendigt med tildeling af midler fremadrettet.   
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Fastholdelse af fremskudt funktion, 
drift 

720,0 720,0 720,0 720,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Der er behov for et årsværk og derudover relaterede udgifter der svarer til en årlig 
samlede finansiering på 720.000 kr. i 2023 og årene frem. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Familieafdelingen er med i samarbejdet.  
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Nedlæggelse af to stillinger i Pædagogisk Enhed 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Ifald der skal ske en besparelse i Pædagogisk Enhed kan dette kun ske ved 
personalereduktion, da den primære økonomi går til personaleomkostninger. Det vil i 
givet fald være personalereduktion.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Personalereduktion vil medføre, at Pædagogisk Enhed ikke i samme grad kan 
understøtte skoler og dagtilbud i deres udviklingsarbejde både i forhold til 
læringsmiljøer, pædagogisk indhold, forældresamarbejde mv. Endvidere vil det have 
negativ betydning i forhold til enkelte børn og grupper af børn, samt den sparring de 
fagprofessionelle omkring børnene modtager.  
 
Det vil betyde en markant serviceforringelse for de afdelinger Pædagogisk Enhed 
understøtter og det vil betyde en forringelse af den kvalitet hvormed ydelser leveres. 
Det findes ikke hensigtsmæssigt at tage dette budgetforslag i anvendelse hvis fokus 
ønskes på udvikling og kvalitet i indsatser.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Nedlæggelse af to stillinger, drift -1.200,0 -1.200,0 -1.200,0 -1.200,0 
Områdets totale budget 45.034,1 44.747,8 44.747,7 44.747,7 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Svarer til 2 årsværk. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Bevæg dig for livet – 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 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 styregruppe 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 aktivitetspuljen til tværgående aktiviteter forlænget, således den også 
løber i 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. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Bevæg dig for livet – forlængelse, 
drift 

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

Forlængelse af pulje til tværgående aktiviteter 0,0 500,0 500,0 500,0 
Områdets totale budget (netto) 828,9 0,0 0,0 0,0 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ved en forlængelse af Bevæg dig for livet aftalen vil også ansættelsen af en projektleder 
forlænges. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Budgettet placeres under Kultur & Fritidsudvalget. I forbindelse med tværgående 
aktiviteter kan der komme konsekvenser under andre udvalgs- og politikområder. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der blev i budget 2018-21 afsat midler til ansættelsen af en projektleder for 
aftaleperioden 2019-23, derudover er der afsat en pulje til tværgående aktiviteter i hhv. 
2021 og 2022d
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Politik for fritids- og idrætsliv – fastsættelse af puljebeløb afsat 
ved Budget 2021 i perioden 2021-2024  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Ved budget 2021-24 blev der afsat puljemidler til aktivitets- og handleplan for Politik for 
fritids- og idrætsliv i en 4-årig periode.  
 
Politik for Fritids- og idrætsliv indeholder følgende fokusområder:  

- Fællesskaber og mangfoldighed 
- Livskvalitet og sundhed i alle livets faser  
- Frivillige 
- Fritids- og idrætslivet på landet, i byen og naturen 

Med udgangspunkt i politikkens fokusområder er der udarbejdet to strategiske oplæg, 
der har primært fokus på at skabe de bedste rammer og forudsætninger for 
bevægelsesglæde hos børn og unge, nemlig: 

 Strategi for børne- og ungdomsidræt i Esbjerg Kommune: 
 Kvalificering af børneidrætten i Esbjerg Kommune: 

 
Hvis disse strategier fortsat skal løftes og udmøntes i konkrete handlinger og indsatser, 
er der behov for en årlig budgetudvidelse. 
 
Udover strategierne er der med afsæt i politikken også igangsat proces for udarbejdelse 
af en sektorplan for fritids- og idrætsfaciliteter, og som konsekvens heraf også 
efterfølgende handlingsplaner med udmøntende handlinger.  
 
Det anbefales, at den tidsbegrænsede bevilling gøres til en fast årlig bevilling, således 
der fortsat er midler til at indfri/fortsætte indsatser med fokus på gode og inkluderende 
idrætsfællesskaber for børn og unge som beskrevet i de to strategiske oplæg, samt 
implementering af et nyt bookingsystem, hvor fokus er rettet mod brugervenlighed for 
borgere og foreninger, -booking og bedre udnyttelse af faciliteter samt administration af 
tilskud mv. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Pulje til aktivitets- og handleplan for 
Politik for fritid og idrætsliv, drift 

0,0 0,0 750,0 750,0 
Områdets totale budget  750,0 750,0 0,0 0,0 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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Introduktion 
Esbjerg Kommune har i foråret 2020 vedtaget Politik for Fritids- og Idrætsliv og i sammenhæng med det 

forgangne års arbejde i TalentIdrætsRådet, har det givet anledning til et indledende møde mellem Esbjerg 

Kommune og UC Syd vedr. et fremtidigt samarbejde og partnerskab om at kvalificere idræt for børn og 

unge. Dette med et primært fokus på idrætsfællesskaber for alle børn og unge i Esbjerg Kommune.  

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Sportsfagligt udvalg (TalentIdrætsRådet), UC Syd og Esbjerg 

Kommune har drøftet adskillige temaer og mulige indsatser, som danner grundlag for gode 

idrætsfællesskaber, herunder også talentudvikling, for børn og unge i Esbjerg Kommune.   

Arbejdsgruppen har arbejdet med målsætninger og indsatsområder og drøftet hvordan strategien kan finde 

opbakning hos relevante interne og eksterne samarbejdspartnere, hvilket anses som en forudsætning for at 

realisere strategien i fuld skala. Samarbejdet skal forene menneskelige og økonomiske ressourcer i en 

koordineret indsats. Det betyder i praksis, at Esbjerg Kommune skal være dygtige til at opbygge og udvikle 

relationer og samarbejdsrelationer. Det gælder især samarbejdet med idrætsforeningerne, som er den 

grundlæggende forudsætning for, at Esbjerg Kommune kan understøtte og bidrage til kommunens visioner 

for velfærd samt idræt- og fritidsliv. Nærværende notat har derfor udgangspunkt i følgende kommunale 

visioner og politikker, foreliggende aftaler og inspirationsmateriale: 

• Politik for Fritids- og Idrætsliv i Esbjerg Kommune (2020) 

• Vision 2025 (Esbjerg Kommune) 

• Solen skinner i 2025 – kvalificering af børneidrætten (Inspirationsoplæg, TalentIdrætsRådet 2020)  

• ABC for mental sundhed 

• Sundhedsaftale 2019-2023, Region Syddanmark 

• Aldersrelateret Træningskoncept – ATK (Team Danmark) 

• Team Danmark samarbejdsaftale (2019-2022) 

Desuden vedkender Esbjerg Kommune sig intentionerne i FN’s Børnekonvention, der omhandler børns 

rettigheder: Den måske vigtigste regel siger, at man altid skal se på, hvad der bedst for barnet, når der 

tages beslutninger om barnet (barnets tarv). Konventionen siger også, at man er barn indtil man er 18 år. 

  

Stærke børnefællesskaber er udgangspunktet for børns læring og trivsel 
”Kommunernes Landsforening mener, at stærke børnefællesskaber er udgangspunktet for børns læring 

og trivsel. Kommunerne skal sikre læring, trivsel og deltagelse i fællesskaber i dagtilbud og skole således, 

at alle børn får gode livsmuligheder. Løsninger i læringsmiljøet skal både tale ind i fællesskabet, samtidig 

med at der bliver taget hånd om det enkelte barns udfordringer.”  

(Kommunernes Landsforening) 



  

2 
 

Idrætsfællesskaber for børn og unge i Esbjerg Kommune  
”Idrætsfællesskaber for børn og unge” rækker vidt og bredt – fra initiativer målrettet udsatte børn/udsatte 

boligområder til initiativer målrettet unge, ambitiøse, talentfulde eliteidrætsudøvere.  

Når idrætten og fællesskaberne forenes, og der efterfølgende udvikles initiativer målrettet alle børn og 

unge, har Esbjerg Kommune et særdeles positivt udgangspunkt med stort potentiale til at bidrage til en 

positiv samfundsudvikling. Investeringer i udvikling af ”inkluderende idrætsfællesskaber for børn og unge” 

har potentiale til at være en investering i velfærd. ”Idrætsfællesskaber for børn og unge” skal derfor ses 

som et initiativ, der taler ind i Vision 2025.  

Strategien har fokus på idrætsmiljøer og idrætsforeninger, men arbejdsgruppen er bekendt med, at der er 

mange andre fritidsaktiviteter og fællesskaber indenfor kulturområdet.   

 

Mission 

Esbjerg Kommune vil styrke udvikling af idrætsfællesskaber for børn og unge, der:  

• Fremmer bevægelsesglæde - og giver alle børn og unge, uanset baggrund, forudsætninger og 

ambitioner, mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. 

• Tager udgangspunkt i og imødekommer børn og unges forudsætninger og behov. 

Vision 

Alle børn og unge er aktive i Esbjerg Kommunes i fritids- og idrætsliv 

Idrætsfællesskaber for børn og unge i Esbjerg Kommune  

Når vi i Esbjerg Kommune taler om ”Idrætsfællesskaber for børn og unge”, taler vi om fællesskaber, der: 

• Anerkender alle børn og unges lyst til at dygtiggøre sig 

Det betyder i praksis, at alle børn og unge skal have mulighed for at dygtiggøre sig, undgå selektion 

af børn i en tidlig alder - og i stedet arbejde for at invitere alle børn og unge ind til et træningsmiljø, 

der imødekommer den enkeltes lyst og motivation. 

 

• Er idrætsligt, personligt og socialt udviklende 

Fremme og udvikle nyttige færdigheder/kompetencer som selvstændighed, initiativ, selvindsigt, 

refleksion, samarbejde, robusthed, vilje og evne til at overvinde modgang. 

 

 

Du kan sige, at et godt fællesskab er kendetegnet ved, at det fremmer individets frihed.  

”Fællesskaber uden frihed opleves som totalitære og er ikke sjove at være en del af. Men det går også 

den anden vej – god frihed er kendetegnet ved at være ansvarlig. At man bruger sin frihed til ikke mindst 

at tage vare på fællesskabet fremfor at være kynisk og egoistisk. Og med det in mente er der kun godt at 

sige om at styrke fællesskaberne.”  

(Hans Henrik Knoop) 
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• Sætter fokus på godt kammeratskab og gode fælles oplevelser 

Uanset hvor mange medaljer, der vindes eller ej, så er det forhåbentlig kammeratskabet og 

fællesskab, der skaber størst værdi. 

 

• Understøtter børn og unges fysiske/mentale sundhed og trivsel 

Med afsæt i ”ABC for mental sundhed” udvikles børne- og idrætsfællesskaber som et frirum for 

børn og unge. 

 

• Involverer kompetente, engagerede trænere og ledere 

Jo flere engagerede og kompetente trænere og ledere, der involveres og fastholdes i 

foreningsidrætten, des højere kvalitet i børne- og ungdomsidræt. Som kommune (og samfund) har 

vi en stor interesse i at motivere og inspirere engagerede, kompetente mennesker til at involvere 

sig i foreningsidrætten. 

 

• Giver tid og plads til selvinitierede, selvorganiserede aktiviteter 

Børn og unge skal have tid og plads til selv at tage initiativ og i det hele taget ”gå på opdagelse” i 

idrættens verden. Går hånd i hånd med de mere trænerstyrede aktiviteter. 

 

 

For at styrke ejerskabet og det fremtidige samarbejde, er det nødvendigt at Esbjerg Kommune inviterer 

relevante engagerede og kompetente personer til at indgå i flere arbejdsgrupper, når de enkelte 

indsatsområder skal konkretiseres. Arbejdsgruppen har bevidst valgt ikke at være alt for konkret mht. 

indhold på de enkelte indsatsområder, men adskillige potentielle konkrete ideer er drøftet og nedfældet. 

Det gælder specielt samarbejdet med idrætsforeningerne, som er den grundlæggende forudsætning for, at 

vi kan nærme os visionen. 

Mister vi fællesskabet, mister vi os selv 

”Det er eksistentielt betydningsfuldt at høre til i et fællesskab og alle har et ansvar for at vise andre 

vejen ind i det. Vi skal byde hinanden velkommen i forskellige fællesskaber gennem helt basale dyder 

som høflighed, venlighed og imødekommenhed. Også dem vi umiddelbart ikke kan lide. Vi skal se det 

som en opgave, vi alle sammen har ansvar for at udføre.”  

(Svend Brinkmann) 

Robusthed skabes i nære relationer og fællesskab 

”Ingen af os går igennem livet, uden at vi oplever ting, der er svære, og som påfører os en eller anden 

form for lidelse. Robusthed er evnen til at mestre modgang og komme tilbage igen efter en vanskelig 

oplevelse. Det er en psykologisk færdighed, som man faktisk kan lære. Robusthed er ikke et skjold. Den 

allervigtigste ressource er gode relationer, og vi ved, at robusthed udvikles i fællesskab.” 

(Eva Hertz) 
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Målsætninger og indsatsområder 

Arbejdsgruppen har på baggrund af nedenstående figur (Fig. 1 s. 5) udarbejdet korte beskrivelser, der 

underbygger hver cirkel i figuren. Fælles for indsatsområderne er, at de skal videreudvikles i forlængelse af 

arbejdsgruppens proces.  

Udnyttelse af faciliteter  

Det er en fællesnævner for alle indsatser, at Esbjerg Kommune arbejder med bedst mulig udnyttelse af de 

gode eksisterende faciliteter i nær/lokalområder. I kommunalt regi arbejdes der aktuelt på fornyelse af 

bookingområdet, der skal gøre tilgang og adgang til booking mere tilgængeligt for brugere, foreninger etc.  

 

 

 

“Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people 

in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope 

where once there was only despair.” 

(Nelson Mandela) 
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Figur 1: Overblik over indsatsområder målrettet gode idrætsfællesskaber for alle børn og unge i 

Esbjerg Kommune  
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Formål og målsætning 

Skabe et konstruktivt samarbejde med foreninger og klubber, hvor Esbjerg 

Kommune opleves som en stærk medspiller og samarbejdspartner. 

 

• Foreningernes indsats og samfundsmæssige betydning anerkendes. 

• Kommunen lytter til foreningernes behov og ønsker og forsøger at give dem råd og vejledning for at 

understøtte disse fremfor at fremsætte krav og færdige løsninger. 

• Etablering af konsulentkorps (ad hoc tilknyttede personer med stærke kompetencer indenfor 

forskellige områder). 

• At fremstå u-bureaukratisk overfor målgruppen og kun kræve nødvendig dokumentation. 

• Relationsdannelse mellem kommune og målgrupper. 

• Profilering af foreningslivet i Esbjerg Kommune. 

Målgruppe 

Foreninger, klubber og selvorganiserede idrætsfællesskaber. 

Indhold 

Etablering af et ”konsulentkorps”, hvorfra en kommunal idrætskonsulent kan være bindeled mellem 

foreninger etc. og kompetencer i konsulentkorpset. Det kunne fx være regnskabsbistand, vedtægter, 

camps, fysisk træning mm. Idrætskonsulenten har til opgave at matche foreningens behov med en 

konsulent fra korpset til en fast timepris.  

Relationel funktion, hvor kommunen har til opgave at lytte til foreningernes behov og tage initiativ til at 

skabe relationer. Et eksempel på hvordan Esbjerg Kommune kan fremstå som en medspiller, er ved at sikre 

en nem og smidig tilgang til booking og udnyttelse af faciliteter.  

Forslag til initiativer: 

• Etablering af ”konsulentkorps” med ressourcepersoner med forskellige kompetencer og viden 

indenfor foreningsarbejde --> ”knowhow” skal i spil. Personerne er ikke nødvendigvis kommunale 

medarbejdere, men eksempelvis repræsentanter fra foreninger og klubber. Der aflønnes med en 

fast timepris. 

• Indsatsområde: Samarbejde med forældre. Forældre er både ressourcer, men også et ”vilkår” for 

udøvere/børn/unge på alle niveauer.  

• Strategisk indsats for at fortælle de gode historier fra foreningerne. 

• Netværk for nye/yngre ledere/trænere. 

• Eksempel på det u-bureaukratiske: Faciliteter – sikre smidig tilgang til booking og udnyttelse af 

faciliteter.  

 

Næste skridt  

Arbejdsgruppe, opgørelse over behov – fx spørgeskemaundersøgelse hos målgruppen og nødvendige 

ressourcer samt beskrivelse og budget (idrætskonsulent og konsulentkorps). 

Styrket samspil med 

foreningslivet og 

øget frivillig 

involvering 
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Formål og målsætning 

Tilrettelægge et tilgængeligt og alsidigt tilbud til kommunens skoler og 

daginstitutioner, hvor bevægelsesglæde for børn er i centrum.  

• Introducere mangfoldighed i bevægelse og fysisk aktivitet. 

• Så frø for bevægelsesglæde og skabe nysgerrighed omkring forskellige idrætsgrene og aktiviteter 

der tilbydes i foreninger.  

• Styrke relationer og samarbejde mellem foreninger, skoler og daginstitutioner.   

• At tilbyde kommunens børn og unge alsidige forløb omkring idræt og bevægelse i foreningsmiljøer. 

Initiativet kan medvirke til øget medlemsrekruttering i foreningerne samt initiere til en større 

talentmasse på længere sigt. Initiativet kan desuden øge børnenes lyst og mulighed for permanent 

engagement i foreningerne – til gavn for både læring, sundhed og fællesskab 

• Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger – forudsætninger for deltagelse og engagement. 

• Etablering af indsatser, der understøtter kravene til Den åbne skole, hvor skolerne skal åbne sig 

overfor det omgivende samfund og sikre, eleverne får et større kendskab til samfund og 

foreningsliv, herunder: 

o Tilbyde idrætstilbud, hvor eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med 

faciliteterne, foreningsmiljøet og de faglige idrætslige færdigheder indenfor forskellige 

idrætsgrene i Esbjerg Kommunes foreningsmiljø – med udgangspunkt i ATK. 

o Kvalificere undervisningen på det idrætsfaglige område, hvilket medvirker kompetence-, 

færdigheds- og vidensmål tilpasset klassetrin. 

Målgruppe  

Børn og pædagogisk personale i daginstitutioner (dagpleje, vuggestuer og børnehaver).  

1.-7. klasse – alt efter hvad der giver mening for idrætsgrene og børn – både i forhold til indhold/kvalitet og 

kapacitet.  

Indhold 

Esbjerg Kommune afsætter timer til en konsulent, som er tovholder og foreningernes kontaktperson. 

Booking sker i samarbejde med skoleforvaltningen og planlægges i starten af hvert skoleår. 

Udgifter kan omfatte materialer og aflønning af instruktør/træner, hvilket drøftes nærmere mellem 

kommune og forening. 

Kommunens rolle er at skabe et overblik hvilke foreninger, der kan byde ind med ressourcer og/eller 

faciliteter og i samarbejde med foreninger og uddannelsesinstitutioner etablere et korps af frivillige, der 

kan stå for den praktiske udførelse.  

En afledt effekt forudsættes at være en tidlig introduktion til forskellige idrætsformer, aktiviteter mv. som 

børnene oplever og fortæller deres forældre om. På sigt kan det have en positiv effekt på 

foreningsdeltagelse, bevægelsesglæde og fysisk aktivitetsniveau.   

Åben skole: Hensigten er, at der laves en pallette med tilbud målrettet de enkelte klassetrin.  

Udvælgelse af medvirkende foreninger kan bl.a. overvejes ud fra disse faktorer:  

Idræt som en 

integreret del af 

børn og elevers 

hverdag i 

institutioner og 

skole  
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• Mindre idrætsgrene med få medlemmer – mindre kendskab.  

• Hvor er der umiddelbart grobund for succes? 

• Idrætsgrene med unikke faciliteter. 

• Stærke miljøer med kompetente trænere. 

Endvidere kan der arbejdes videre med følgende idéer:  

• Beskrivelse af pædagogiske gevinster ved øget/alsidig bevægelse/fysisk aktivitet på motorik, læring 

(kort og lang sigt).  

• Mulighed for efteruddannelse af frivillige i konsulentkorpset. 

• Evt. tilbud om multimedlemsskab til foreninger. 

• Bedre udnyttelse af faciliteter. 

• Undersøgelse af effekt: Medfører initiativerne, at flere børn bliver mere foreningsaktive 

efterfølgende?  

 

Næste skridt 

Etablering af en eller flere arbejdsgrupper, hvor relevante kommunale repræsentanter deltager, herunder 

fx Bevæg dig for livet koordinator, repræsentanter fra skole og dagtilbud samt fra strategi & 

ledelsessekretariat. Derudover er det også relevant at tænke repræsentanter fra samarbejdende 

videregående uddannelsesinstitutioner samt repræsentanter for frivillige/foreninger/klubber ind i 

arbejdsgrupperne. Arbejdsgrupperne arbejder videre med at konkretisere ovenstående. Der udarbejdes 

kommissorier med kort beskrivelse af de pædagogiske, fysiske og mentale fordele og gevinster ved 

bevægelse hos børn. 

Der kan desuden også samles korps af frivillige/studerende, der vil være udførende. 
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Formål og målsætninger 

Skabe attraktive talentudviklingsmiljøer i Esbjerg Kommune, som tager 

udgangspunkt i og imødekommer børn og unges idrætslige, sociale og 

intellektuelle forudsætninger og behov. Der skal dog samtidig skabes rum for 

at turde at tænke innovativt. 

 

• Særligt fokus på at udvikle talentudviklingsmiljøer, der understøtter unge, talentfulde 

idrætsudøveres fysiske/mentale sundhed og trivsel med afsæt i ATK 2.0. 

• Struktur og indhold i indsatserne er i overensstemmelse med forsknings- og erfaringsbaseret viden 

på området samt Esbjerg Kommunes øvrige indsatser i børne- og ungdomsidrætten.  

• Det samlede set-up matcher klubbernes talentudvikling, og er i overensstemmelse med Team 

Danmarks anbefalinger.   

• Fokus på at udnytte Esbjerg Kommunes gode, eksisterende faciliteter bedre og mere effektivt.   

Målgruppe 

Børn og unge, trænere, forældre, klubledelse, skoler og uddannelsesinstitutioner.  

Indhold 

• Fokus på en fortsat koordinerende indsats, hvor klare værdier og holdninger indenfor 

talentarbejdet er synlige – og efterleves.   

• Klubudvikling. 

• Fokus på transition - børneidræt ⟶ talent ⟶ elite. 

• Understøtte talentarbejdet med opdateret forskningsbaseret viden.  

• Bruge de positive erfaringer fra EsbjergOrdningen i andre indsatser på området. Her er det lykkedes 

med, at de unge trives samt oplever tilværelsen som meningsfuld, sammenhængende og 

overskuelig – god balance mellem det sociale ungdomsliv, eliteidræt og uddannelse.  

• Fokus på mental sundhed og robusthed. Dette må gerne gennemsyre idrætsfællesskaber på alle 

niveauer for børn og unge i Esbjerg Kommune.  

• Indsatser indenfor kompetenceudvikling, som især er målrettet trænere og ledere, men også 

forældre. 

• Styrke samspillet mellem idræt og uddannelse/arbejde, hvor fleksibilitet er et nøgleord. 

• Fokus på mere bred alsidig fysisk basistræning fremfor idrætsspecifik træning i samme idrætsgren – 

skal initiere til senere specialisering og mere alsidige udøvere.  

 

Næste skridt 

Etablering af arbejdsgruppe(r) med repræsentanter for skoleforvaltning, klubber, TalentIdrætsRådet samt 

andre relevante interessenter. Gruppen kan arbejde med forslag til og implementering af konkrete 

initiativer til understøttelse af ovenstående.  

 

Talentudviklings-

miljøer med 

foreninger som 

omdrejningspunkt i 

samspil med skole 

og uddannelse 
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Formål og målsætninger 

Gode idrætsfællesskaber for børn og unge forudsætter først og fremmest 

kompetente, engagerede trænere og ledere. Esbjerg Kommune ønsker derfor 

at bidrage med inspiration og kompetenceudviklingsinitiativer, der af trænere 

og ledere i idrætsforeningerne opleves som relevante, motiverende og inspirerende. 

 

• Sikre viden, udvikling og kvalitet hos nøgleaktørerne omkring børneidrætten i Esbjerg Kommune.  

• Rekruttere, udvikle og fastholde talentudviklingstrænere til at være kulturbærere i Esbjerg 

Kommunes foreninger (Talenttrænerprojektet). 

• Sikre hjælp og støtte til foreningsledere, således at disse kan få kompetent støtte til at drive og 

udvikle foreningerne. 

• Uddannelse af forældre og udøvere, således at disse rustes til at være en del af et 

talentudviklingsmiljø i en forening i Esbjerg Kommune. 

Målgruppe 

Den primære målgruppe er ledere og trænere i idrætsforeningerne, men også aktiviteter målrettet 

forældre, lærere, børnene og de unge selv har relevans. 

Indhold 

• Workshops med målrettet indhold og kvalificerede oplægsholdere. Temaer kan fx være udvikling, 

læring og processer. 

• Opbygge ad hoc tilknyttet netværk af engagerede mennesker med stærke, relevante kompetencer, 

som kan bringes i spil i forbindelse med initiativer i den enkelte forening. 

• Udviklingsforløb målrettet til og tilrettelagt i samarbejde med den enkelte forening. 

• Studieture i ind- og udland (udsyn giver indsigt). 

• Etablering af diverse træner- og lederfora. Fx et ungdomslederforum, hvor en ny generation af 

ledere mødes og udvikler sig. Der kan være et særligt fokus på kvinder. 

• Videreudvikling af Idrætsforum (tidligere talenttrænerforum), et forum hvor trænere fra 

kommunens idrætsforeninger inviteres til at deltage. 

• Overveje DGI og DIF som potentielle samarbejdspartnere.  

  

Næste skridt 

Etablering af arbejdsgruppe bestående af personer med indsigt, viden og engagement. Gruppen skal med 

udgangspunkt i et på forhånd udarbejdet kommissorium arbejde med at udvikle konkrete initiativer til 

understøttelse af ovenstående. 

 

 

 

Inspiration og 

kompetenceudvik

ling for ledere, 

trænere, aktive 

og forældre 
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Formål og målsætninger 

Give alle børn og unge, uanset baggrund, forudsætninger og ambitioner, 

mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet i Esbjerg Kommune.  

Idrætsfællesskaber for børn og unge har potentiale til at bidrage til at øge den 

sociale mobilitet/bryde den sociale arv.  

• Flere børn af anden etnisk baggrund end dansk deltager i foreningsaktiviteter og på 

talentordninger. Erfaring viser, at denne gruppe er svære at fastholde i foreningsmiljøerne. Sigte 

mod et langsigtet perspektiv, hvor idrætsfællesskaberne kan bidrage til en positiv udvikling og 

fastholdelse.  

• Ved deltagelse i idrætsfællesskaber lærer børn og unge implicit hvad det vil sige, at være en del af 

et fællesskab samt hvilke forpligtelser det indebærer. 

• Støtte og motivere foreningerne, så de ser sig i stand til at inkludere socialt udsatte børn og unge i 

relevante idrætsfællesskaber. 

• Udbrede kendskab til foreningsliv og idrætsfællesskaber til forældre til de udsatte børn og unge, 

således at der skabes en bred forståelse for foreningernes funktion og virke i samfundet. 

Målgruppe 

Foreninger og udsatte børn/udsatte boligområder. 

Indhold 

Arbejdsgruppen har haft et uforpligtende møde, hvor fælles initiativer med Aktiv Fritid og UC SYD blev 

drøftet. Der lægges op til et initiativ, hvor der bredt samarbejde – både internt og eksternt. Derudover kan 

initiativet også give anledning til at søge fondsmidler.  

• Aktivere positive fællesskaber – skabe sammenhæng og samhørighed i forløb hvor både børn, 

deres familie, skole og fritidsliv ses som en samlet indsats. 

• Respekt for foreninger og deres kultur. Vigtigt at have en anerkendende tilgang – både i forhold til 

at anerkende deres betydning for samfundet og deres måde at gøre tingene på.  

• Børn og unge i positive fællesskaber med idrætten som ramme --> understøtter velfærdsområdet 

og skaber grundlag for partnerskaber mellem foreninger, kommune, mm.  

• Tæt samarbejde med Aktiv Fritid om gode initiativer og erfaringer på området.  

 

Næste skridt 

Etablering af arbejdsgruppe med repræsentanter med viden, indsigt og erfaring. Disse kan være fra fx Aktiv 

Fritid, foreninger m.fl. Gruppen kan arbejde med kommissorium samt implementering af konkrete 

initiativer til understøttelse af ovenstående.  

 

Rummelige og 

inkluderende 

idrætstilbud i 

foreningerne for 

alle børn og unge 
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Formål og målsætninger 

Samarbejde med relevante videregående uddannelsesinstitutioner om 

initiativer, der fremmer udviklingen af idrætsfællesskaber for børn og unge. 

 

• Udvikle fleksible studieordninger for eliteidrætsudøvere. 

• Aktivere flere studerende i foreningerne for herigennem at styrke foreningslivet samt de 

studerendes tilknytning til Esbjerg Kommune. 

• Etablere formel træneruddannelse på én af Esbjerg Kommunes uddannelsesinstitutioner, således at 

trænerne får mulighed for fortsat uddannelse og udvikling. 

Målgruppe 

Videregående uddannelsesinstitutioner, studerende og foreninger.  

Særligt vedrørende et potentielt samarbejde med UC SYD 

Vi ser et stort potentiale i et tæt, langvarigt samarbejde – måske et strategisk partnerskab med UC SYD, 

som vi opfatter som en nærværende, engageret og kompetent samarbejdspartnere med stærke 

kompetencer indenfor: 

• Praksisnær, problemorienteret forskning 

• Talentudvikling 

• Fællesskaber  

• Mental sundhed og trivsel 

• Social ulighed og mobilitet, udsatte boligområder 

Indhold – særligt drøftet med UC SYD 

• Fokus på at tilbyde idræt og bevægelse som valgfag på udvalgte uddannelser i Esbjerg. Dette kan fx 

være på følgende uddannelser: læreruddannelsen, pædagog, fysioterapeut.  

• Give studerende på relevante uddannelser mulighed for at komme i praktik i idrætsforeninger og 

daginstitutioner i Esbjerg Kommune. 

• Involvere og engagere flere studerende i foreningslivet gennem praktikker, læringsmoduler og 

foreningsbesøg integreret i undervisningen.  

• Skabe rum for at foreninger og de videregående uddannelsesinstitutioner i fællesskab kan udvikle 

inspirations- og kompetenceudviklingsinitiativer for ledere, trænere, aktive og forældre. 

• Fokus på et større fælles initiativ målrettet udsatte unge i udsatte boligområder. 

• Dokumentere effekten af konkrete indsatser. 

 

Næste skridt 

Etablering af arbejdsgruppe med repræsentanter for udvalgte videregående uddannelsesinstitutioner, 

foreninger + evt. andre relevante interessenter. Gruppen skal med udgangspunkt i et udarbejdet 

kommissorium arbejde med at udvikle konkrete initiativer til understøttelse af ovenstående. 

Samarbejde med 

videregående 

uddannelsesinstitu

tioner og aktivering 

af studerende i 

foreninger 

 



Kvalificering af børneidrætten 
i Esbjerg Kommune

”Vi lover, at solen skinner i maj 2025 
- vil du med på rejsen?”

En digtet fortælling, der foregår ”i nutid” i maj 2025. 





Fortællingens formål er at give nogle bud på hvordan,  
”kvalificering af børneidrætten” i Esbjerg Kommune udtrykker 
sig i den praktiske hverdag hos 4 børn - hvis vi VIL DET! 

Altså:

• Hvilke visioner og politikker skal inspirere  og støtte  
 ”kvalitet i børneidrætten”?

• Hvilke rammebetingelser skal udvikles hen over 2020 - 2025, 
 så de 4 børn kan opleve ”kvalitet i børneidrætten”?

• Hvordan kan hverdagens børneidrætsaktiviteter f.eks. se ud  
 i maj 2025 for:

Alma (2 år) – Terese (4 år) - Anton (6 år) – Bashar (8 år)

Det følgende er fri fantasi – dog med realistisk afsæt 
i allerede udmeldte politikker tilbage i 2020.  
Men hvis man ikke kan se det for sig og drømme om 
det – kan man ikke nå det!

Til forhåbentlig inspiration og handling!

Lars Lundgaard 
Formand 
TalentIdrætsRådet

Kvalificering af børneidrætten 
i Esbjerg Kommune



Tirsdag
• Formiddag en ½ time: er Alva sammen med 9 andre  
 børn rundt på Tumlefidusen (som børnehaven har lavet  
 en sang over). 

 Tumlefidusen består af 5 store felter i en af stuerne  
 – hvor der på gulvet er tegnet symboler over 5 tumle- 
 discipliner: 1) Kravle under og over på kryds og tværs  
 (lavet af firkantede faste puder) – 2) Hoppe/ramme  
 6 fodspor i et bestemt mønster, børnene har lært –  
 3) Kaste/gribe softbold m. 1½ m. afstand – 4) løfte  
 (ligge på ryggen på gulvet og løfte softjern (en ½ kilo  
 tøjkat) med hænder/mave/lår/fødder – 5) Danse/gym- 
 nastik. Der er stille musik under hele Tumlefidusen.  
 Den pædagog, der styrer Tumlefidusen, kreerer  
 løbende nye bevægedanse.  
 Tumlefidusen anvendes også udendørs i godt vejr.

 Tumlefidusen har 3 udgaver á 5 træningsøvelser/lege.  
 Der er udover de 5 ovenfor 2 andre kombiøvelser. De i  
 alt 15 lege/øvelser matcher institutionens mål for  
 udvikling af børnenes motorik/bevægestyrke/lyst til at  
 blive ved på egen hånd.

Maj 2025 - hvad har børnene gang i?
Alma – 2½ år
Alma er en robust pige med selvværd og naturlig 
lyst til alt muligt. Hun er netop flyttet fra vugge-
stuen ind i børnehavens gruppe med 2½-3-årige. 
Alma er fysisk aktiv på mange andre måder end 
de bevidste aktiviteter nævnt neden for. Børneha-
ven har ”udeliv/natur/aktivitet/oplevelse/læring” 
som omdrejning for alt! 2 af pædagogerne er 
uddannet i Esbjerg og har bl.a. ATK som spids-
kompetence.

Del 1



• Eftermiddag: På udearealet er en lille stejl bakke med  
 et tov og en tovstige spændt fast på hver side. Efter- 
 middagsfrugten skal hentes fra en krukke, der  
 står på bakketoppen. Den er dog frivillig – ingen  
 børn med særlige udfordringer skal have neder- 
 lag på den øvelse, der i modsætning til formid- 
 dagens Tumlefidusen har kontant afregning i forhold  
 til dem, der kan og ikke kan. Og det skal der også  
 være plads til.

• Eftermiddag: Alma hentes af morfar. Hun synes, det er  
 langt at gå de 2 km. hjem, hvor hun om eftermid- 
 dagen skal passes af bedsteforældrene – ”er for træt”.  
 Morfar insisterer

 – og hun går med ham i hånden – får lov til at gå op  
 på alle de små gærde og sten ind til haverne, som de  
 passerer – og de går begge to 50 m. baglæns et helt  
 bestemt sted på ruten. Og de hopper på ét ben  
 5 meter – også et helt fast sted.

 Morfar har som andre forældre/bedsteforældre og  
 institutionens frivillige medborgere - været til info i  
 institutionen med én af de 5 info-konsulenter.

Onsdag
• Kl. 14.00 går 1 pædagog og medhjælper med Alma  
 og 13 andre børn over til naboskolens gymnastiksal,  
 hvor gymnastik-, fodbold- og håndboldklubben har  
 foreningstræning med minimusene fra kl. 14-15. Der  
 kommer også 20 børn fra andre daginstitutioner. Der  
 er fra klubberne 3 trænere på denne idrætsaktivitet  
 – min. 2 hver gang. Endvidere 1-2 forældre/bedste- 
 forældre, der hver deltager 3-4 gange over en sæson  
 som betingelse for børnenes foreningsmedlemskab  
 (der dispenseres hvor sociale grunde taler herfor).  
 De 3 trænere har bygget sæsonens lege-/trænings- 
 program op sammen.

Torsdag
• Besøg af frivillig kl. 13.00 der spiller fodbold ½ time  
 med 3-årige piger og ½ time m. drengene, hvor  
 pigerne også må være med. Lille fodboldbane i dag- 
 institutionens udeareal. Alma glæder sig til hun må  
 være med, når hun bliver 3.

Fredag
• Formiddag: Den nærliggende forhindringsbane for  
 3-årige – besøg på ponygården – hvor de får ridetur

• Kl. 17.00 - 18.30 er Alma med i køresjak (sammen  
 med 3 jævnaldrende) til danse-svømmeklubben. Det  
 er delt op med 3 kvarters dans – bad – ½ times bade- 
 leg/- svømning.

Alma anno 2055 (32 år): 
Hun blev boende i Esbjerg Kommune – valgte som 
14-årig håndbold som nr. 1 idræt - og spillede i 
en årrække håndbold som amatør på sekundært 
divisionsniveau (stregspiller/-forsvar), stoppede som 
26-årig, da hun fik sit første barn, er nu træner for 
et børnehold. Civilt er hun fysioterapeut. Er i gang 
med en phd på Universitet i Esbjerg med speciale i 
træningsprogrammer for psykisk udviklingshæm-
mede.



Tereses uge 18-20 omfattede bl.a.:
• Boldlegeland i en nærliggende gymnastiksal (aktiviteter 
med mange forskellige bolde med forskellige kvaliteter).

• Bevægelegeland i den lokale gymnastikforening – med  
 børn fra andre institutioner - aktiviteter baseret på hop, 
 hink, balance, kravle, springe.

• Undersøge skoven – forcere grøfter, bakker, springe  
 over grene, løbe i blade, klatre. Det blev afsluttet med  
 besøg på forhindringsbane bygget i skoven, hvor den  
 medbragte madpakke blev spist.

• Undersøge stranden – klitterne – finde ting/samle ind –  
 fortælle, undersøge.

• 4 institutioner har etableret en udveksling mellem  
 børnene således, at man kan komme på planlagte  
 besøg og blive nysgerrig på de andre legepladser og  
 nye udfoldelser.

Terese (4 år)
Terese er en forsigtig pige, der skal skubbes ind 
i aktiviteter. Hun er mest tryg sammen med de 
voksne – og 2 andre piger, hun allerhelst vil være 
sammen med. Hun er ikke rigtig kommet i gang 
med aktiviteter i fritiden. Dog er hun ofte på lege-
pladsen med forældrene.

Netop fordi Terese er den usikre pige, der stadig 
ser verden an, er alle aktiviteter aftalt med foræl-
drene. Det gælder både det, der sker i daginstitu-
tionen og i fritiden.

Institutionen er meget bevidst om de børn, der 
har udfordringer med voldsomme aktiviteter, støj 
og mange aktive børn. Der er derfor udarbejdet 
periodeplaner for forskellige aktiviteter målrettet 
disse børn. Det kan f.eks. være forløb over 3-4 
uger med aktiviteter 3 x i ugen.

Når Terese deltager hér, er der børn med, der har 
deltaget i sådanne forløb tidligere. Så de nye, 
usikre har rollemodeller. Et tæt samarbejde mel-
lem 4 institutioner i nærområdet betyder deling 
af idéer, kompetencer og god udnyttelse af hin-
andens resurser. Institutionen gør meget brug af 
forældre/bedsteforældre, der har specielle kompe-
tencer- og måske især lyst til at deltage.

Terese anno 2055 (34 år): 

Terese kom aldrig i gang med længerevarende 
forløb i en traditionel idrætsforening. Men 
som 13-årig fulgte hun to veninder til dykker-
klubben – og det fangede hende. Hun har i dag 
licens til dykning overalt i danske farvande.  
Civilt tog hun en uddannelse som falckredder, 
hvor hun kan kombinere job og interesse. Hun 
er aktiv motionist, fordi job og sport fordrer 
det. Og så har hun netop sagt ja til at gå ind i 
arbejdet i en lokal partiforening.



Anton (6 år)
Anton er 6 år. Han går i 0’te. Han er intellektuelt 
velfunderet – men med begrænset interessefelt 
og lidt af en fumler. Motorikken har udfordringer. 
Vil helst undgå al form for boldspil/idræt. Det 
siger ham ingenting. Han lever foran skærmen 
- udfordrer konstant det virtuelle rum. Stod det 
til ham, sad han foran en skærm hele dagen og 
skabte nye huse og byer – og skrev ”mærkelige” 
eventyr. Kamplegene (E-sport) interesserer ham 
heller ikke. Han holder sig helst isoleret i hverda-
gen. Han ved alt om, at han ikke passer ind i de 
andre drenges interessefelter.

I daginstitutionen gennemførte Anton Tumlefidu-
sen, da han var Minimus, fordi han skulle. Han er 
sej nok

– er udholdende – og kunne sagtens hente frugt 
på bakketoppen med tovet. Han tager gerne 
forhindringsbanerne – i sin egen uhomogene stil. 
Tager ingen initiativer i forhold til foreningstilbud. 
Er dog glad for at være med i svømmehallen - og 
er altid med på forældrenes lange gåture i natu-
ren.

Anton og de andre ”skæve” anno 2055  
(de er 36 år):

1 af børnene nu orienteringsløbere på højt 
niveau og er træner i en orienteringsklub. 2 af 
børnene udvikler software til ”den slags even-
tyrbørn uden bold”.

1 af børnene er fortsat en habil triathlonatlet.

1 af børnene underviser i kultursociologi på 
ét af Esbjergs universiteter og er forældre og 
bestyrelsesmedlem i Svømmeklubben,

1 af børnene fik motorikken på plads hen 
over teenageårene – og er foreningsaktiv i en 
gåklub.

1 af børnene gider ikke længere hverken 
orienteringsløb, rollespil eller svømning. Han er 
murer med fint styr på hænderne.

Jens - én af pædagogerne omkring 0’te - har sammen 
med Antons forældre aftalt en ”lokkeproces” – som  
Anton ikke har været med i. Anton dumper ned i  
”fælden” med stor fornøjelse.

Jens har i samvær med kollega i den anden 0’te (et ”vok-
sent IT-legebarn”) - ”fundet” 3 drenge og 3 piger – med 
tilsvarende ”skæve” personligheder og kompetencer. 
2 af pædagogerne ud- gør teamet i forhold til de syv 
6-7-årige.

De får følgende 3 foreninger engageret: Orienterings-
klubben – Rollespilsforeningen – svømmeklubben. De får 
foreningerne til at gå sammen om et forsøgsklub-projekt 
målrettet de 7 børn.

De 7 børn går fra SFO’en to dage om ugen kl. 14 - og 
køres til Orienteringsklubbens foreningshus. Hér skal de 
på Pc’erne sammen med instruktør finde historie/skat i 
nærliggende skov. Og så – efter instruktion/optræning 
– klare resten af sig selv: Ud med kompasset og finde 
stedet – opfører det spil, som skatten kræver for at kom-
me videre til næste findested: I svømmehallen. Og hér 
skal der dykkes for at finde skatten, der er næste eventyr/
oplevelses 2 dage senere.

FUN-fredag
Anton er fast deltager i den månedlige ”FUN-fredag kl. 
16.30-18.30” for 6-9 årige, der udspiller sig inde og ude 
omkring idrætscenter/boldklubben/tennisklubben/svøm-
meklubben. Det er initieret af Idrætscentret, der har sikret 
en styregruppe og et frivillighold. Fredag den 2. maj er 
der (for alle omklædt) familieidræt med forhindringsbane, 
boldspil, musik og dans.



Bashar (8 år)
Bashar går i 2 klasse. Han er født i Danmark af 
forældre, der kom fra Syrien. Den ældste af 4 sø-
skende. Han har været i daginstitution fra han var 
2 – og klarer sig fornuftigt i skolen. Han har været 
igennem rigtigt mange aktivitets- og idrætsople-
velser – via Esbjerg Kommunes målrettede sats-
ning. Har også deltaget i multiforeningsaktivite-
ter. Har i alt afprøvet 6-7 foreningsaktiviteter. Han 
synes, at al idræt er sjovt. Men han slår fast, at 
det eneste, han vil fremover, er at spille fodbold. 
Bashar (og hans kammerater og forældre) kender 
ikke forskningens anbefalinger om at dyrke flere 
sportsgrene i de unge år. Og hvis han kendte dem, 
var han ligeglad. Han spiller fodbold i alle frikvar-
terer, i fritiden og i fodboldklubben, hvor han er 
én af de bedste 8-årige.

I fodboldklubben har både hovedtræneren og de to 
forældretrænere for de 7-8-årige været igennem ATK 
(den ene er lærer). De har godt ejerskab til forenings-

værdierne. Klubben har samarbejdsaftale 
med alle de foreninger, der har 

deres dagligdag i og omkring det 
lokale idrætscenter, der er nabo 
til fodboldklubben: Hånd-

bold, gymnastik, trampolin, tennis, 
kamp- sport, bordtennis, svømning.

Bashar anno 2055 (38 år): 
Bashar blev ved med at bruge døgnets frie 
timer med en bold – i klubben, i skolegården 
og hjemme. Han var ikke den bedste tekniker 
men var i sin samlede personlighed så vedhol-
dende, at han som 16-årig blev hentet ind i et 
ungdomselitemiljø, hvor han indfriede forvent-
ningerne. Han havde forældre, der ikke bar 
ham på hænder, men sikrede, at Bashar tog 
ansvar i familien og i skolen – som forudsæt-
ning for opbakningen til fodbolden. Efter 3 år 
i 2. division trådte han i karakter som lovende 
kantspiller, da han var 21 år – fik kontrakt i  
ligaklub – holdt niveau i 8 år – herunder 2 år i 
tysk 2. ligaklub. Stoppede helt på grund af flere 
knæskader. Han blev derefter voksenlærling 
i én af Esbjergs shippingvirksomheder – hvor 
han stadig arbejder med salg. Han tog dom-
merlicens, mens han spillede og dømmer i dag 
i 1. division med ambition om ligaen. 

Boldklubben har indført den ramme omkring medlem-
skab for alle børn under 10 år, at der trænes fodbold 2 
gange om ugen – den ene gang i deletræning med én 
af de andre idrætsak- tiviteter omkring idrætscentret. ½ 
time fodbold, 1 time i anden idrætsaktivitet. Børnene 
har 20 ”klip” i løbet af en sæson til de andre foreninger. 
Bashar bruger de fleste klip i svømmeklubben – hvor han 
har lært at svømme og dykke. Han gør det, fordi det er 
en betingelse for at være med i fodboldklubben – og 
det er jo helt OK at lege i svømmehallen. Men det ér og 
bliver fodbold som nummer ét.



Nogle hovedtræk fra handleplanen 
2020-25, der satte gang i de mange 
aktiviteter i maj 2025.
2.1. Esbjerg-uddannelser.
 a. Man kan i Esbjerg får diplom i idrætspædagogik på  
  Syddansk Universitet.

 b. I Esbjerg indgår ATK (aldersintegreret træning) på  
  pædagog-, lærer- og fysioterapiuddannelsen  
  (som det eneste uddannelsessted i Danmark).

 c. De videregående uddannelser i Esbjerg udbyder  
  som de eneste i Danmark uddannelsesmodul vedr.  
  styrke- og mentaltræning (eller hvad det nu skal  
  hedde) af børn i idræt.

 d. De videregående uddannelser i Esbjerg udbyder  
  kurser/uddannelse i foreningskultur (flere forenings- 
  ledere er inde som gæstelærere).

 e. Kandidatuddannelsen i konkurrence – og eliteidræt  
  på SDU, Esbjerg er samarbejdspartner på områderne  
  viden, forskning, miljøer, praktikker mm.

 f. På VITA/eliteidrætsklasserne indgår modul, hvor  
  eleverne introduceres til viften af muligheder:  
  Fra talent/eliteforløb til/i kombination med træner/ 
  dommer/lederaktivitet – demokratilivets afhængig- 
  hed af aktive frivillige etc.

2.2. TalentIdrætsRådet
  TalentIdrætsrådet har igennem hele perioden 20-25:

 - Uddannet talent-udviklings-trænere i et 2-årigt for- 
  løb. Det er foregået i samspil med de prioriterede  
  sportsgrene/klubber i Team-Danmark aftalen – og  
  klubber, der er i udviklingsforløb sammen med  
  specialforbundene om styrkelse af talentmiljøer i  
  Esbjerg Kommune.

 - Bragt kvalitet til børne- og ungdomstrænerne via 
   trænerforum – hvor flere end 75 ungdomstrænere  
  har fået inspiration fra fageksperter på alle områder,  
  der knytter sig til ”det udviklende klubmiljø” – og  
  via fællesskabet oprettet sparringteams – hvor man  
  støtter og udvikler hinanden som trænerkolleger på  
  tværs af sportsgrene.

 - Sammen med Idrætsrådet og foreningerne arbejdes  
  målrettet mod fastholdelse af ”før-teenagere”.  
  Børnene er blevet introduceret til en række idrætter  
  – der er brug for guide og sparring fra voksne om- 
  kring det, de fremover holder fast i. 
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2.3. Foreningsaktiviteter på skolen mv.
 a. Skolernes fysiske rum inde og ude – herunder gym- 
  nastiksalen/hallen var i 2020 stort set uden aktivitet  
  fra kl. 14.-16. Derfor har en række foreninger  
  indgået aftaler med skolerne om at flytte forenings- 
  træningen ind på skolens område i det tidsrum. Det  
  gælder f.eks. håndbold, volleyball, basketball, fod- 
  bold, tennis, atletik, badminton, kampsport, bord- 
  tennis, gymnastik. For de mindre børn ofte i ”kids- 
  udgaver”. ”Skolens område” er gymnastiksal/hal og 
   udearealerne. Specialforbund og DIF er offensive  
  drivere – med foreningerne som samarbejdspartnere.

  Det samme foregår uden for foreningsregi – hvor  
  en forældrekreds låner skolens gym- nastiksal en  
  gang om ugen kl. 14.00-16.00 – med et attraktivt  
  lege/idrætsprojekt.

  Det betyder, at mange børn forlader skolen - og går  
  til foreningsidræt på samme matrikel. Der er typisk  
  3-4 foreninger i aktivitet på en skole hver dag.

 b. De mange nye forhindringsbaner og andre natur- 
  områder anvendes af andre/de samme foreninger,  
  der bruger skolen. 

2.4. Daginstitutioner.
  Esbjerg Kommune har vedtaget, at alle kommunale  
  daginstitutioner er ude-/grønne daginstitutioner.  
  Der er fulgt op med markant fokus på ressourcer og  
  engagement/ejerskab hos personalet.

2.5. Forhindringsbanerne.
  5 steder i Esbjerg Kommune – i Ribe, Bramming og  
  på 3 lokaliteter i Esbjerg) er der etableret forhin- 
  dringsbaner for 3-årige og 8- årige. Banerne er  
  bygget op af miljø/naturmaterialer – inspireret af  
  tilsvarende baner etableret andre steder i verden.

  Esbjerg Kommunes gennemførte helhedsplan på  
  området har medført, at der har været delvis beta- 
  ling via fonde – kombineret med frivillig arbejdskraft.

  Banerne er åbne for alle – 24/7/364 - og er meget  
  populære til børne/forældre- sammenkomster af  
  enhver art. Banerne er bygget op ud fra klare mål  
  for træning rettet mod bevægelse/fysisk udfoldelse/ 
  få hele kroppen med – og det opleves som sjov leg.

  Forhindringsbanerne er placeret i områder, hvor  
  både børn og voksne kan være i aktivitet – hver for  
  sig og sammen.



2.6. Foreninger i samarbejde.
  Mange foreninger har frivilligt valgt at indgå i sam- 
  arbejde omkring idræt for 3-10- årige, så børnene  
  tilmelder sig en multiaktivitet. Det er helt op til den  
  enkelte forenings kræfter og ambitioner. Men  
  trenden er klar: Stort set alle foreninger bakker op  
  om, at børns muligheder for at lege og få flere  
  oplevelser med forskellige sportsgrene er berigende  
  for børns langvarige lyst til idræt – uanset niveau.

2.7. Medborgere i skolen og daginstitu- 
 tionen
  Alle skoler og daginstitutioner har aftaler med med- 
  borgere – typisk bedsteforældre eller andre borgere  
  med tidsmæssige muligheder. Det kan f.eks. være  
  en idrætsaktivitet på daginstitutionen 2 eftermid- 
  dage om ugen afviklet af den frivillige. Esbjerg  
  Kommune har hér rakt hånden ud efter det væld af  
  velfungerende, idrætserfarne voksne, der gerne vil  
  være aktive på den måde – via deres egen glæde  
  ved idræt.

2.8. Forældrene
  Esbjerg Kommune satte bredt ind med oplæg/ 
  infomøder/skriftligt materiale målrettet forældre og  
  bedsteforældre – og andre ildsjæle, der gerne vil  
  være aktive medborgere på området. Det har været  
  let at få ejerskab. Fordi ”Solen skinner i maj 25”  
  i den grad harmonerer med forældrenes egne mål  
  og ønsker for et godt børneliv.

2.9. Regler
  Der er ingen børn, der har telefon med i skolen.  
  Der initieres bevægelse i frikvarterne.

2.10. INFO-teamet
  Esbjerg Kommune faciliterer et team på 5 forenings- 
  konsulenter, der tager ud til foredrag/oplæg/in- 
  spiration for daginstitutioner og skoler (pædagoger  
  og forældre/bedsteforældre) samt i foreninger  
  (trænere/ledere/forældre). Herunder afholder info- 
  teamet målrettede kurser for forældre og bedste- 
  forældre rettet mod deres medspil i foreningerne.

  Info-teamet understøtter og inspirerer udviklingen  
  mod stadig bedre rammer omkring børneidrætten.

2.11. Styring af regneark (det er også  
 infoteamet).
  De 5 konsulenter har en anden arbejdshalvdel:  
  I samspil med skolesekretærer m.fl. er de ”styrings-/ 
  regnearksmestre”. De hjælper foreninger og skoler/ 
  daginstitutioner med at styre aktiviteternes logistiske  
  udfordringer.

2.12. Vi handler forskningsbaseret.
  Den kommunale forvaltning inkl. rådgivere på  
  området – har sikret, at relevant forskning relateret  
  til træning/idrætsdeltagelse etc. for børn – er ind- 
  draget. Alle lege/øvelser styrker børnenes fysiske/ 
  motoriske udvikling – understøtter ”lyst til og glæde  
  ved…” - og er dermed også i samspil med alle  
  andre udviklingsfaktorer i børnenes hele liv.



Og det hele tog afsæt i 
Esbjerg Kommunes visioner 
og politikker
Når vi hér i maj 25 ser tilbage på de sidste 5 år – så 
glæder vi os over, at en lang række politiske visio-
ner og mål sendt ud fra Byrådet i Esbjerg Kommune 
har været et rigtigt godt springbræt for mange 
supergode formelle og uformelle børneidrætsakti-
viteter. Teksterne nedenfor er en god blanding af 
udmeldinger, der allerede var sendt ud i 2020 – og 
vores ønsketænkning.

Fra børnepolitikken:
Esbjerg Kommune – bakket op af idrætsforeningerne - 
ønsker at kvalificere børneidrætten, så alle kommunens 
børn får de bedste forudsætninger for at få et langt og 
sundt idrætsliv – samt muligheden for at udleve deres 
drømme inden for idrætten … vi ønsker, at de der ikke 
når toppen inden for deres idræt fastholder glæden ved 
idræt … har lyst til at være fortsat aktive - og gå ind i 
foreningsdemokratiet som træner, dommer, bestyrelses-
medlem etc. vi vil understøtte foreningernes muligheder 
for at skabe miljøer, der kan favne alle børn – uanset 
niveau…

Fra sundhedspolitikken:
I Esbjerg Kommunes sundhedspolitik anbefales for 
5-17-årige: Fysisk aktivitet min. 60 min. om dagen – samt 
min. 3 gange om ugen fysisk aktivitet med høj intensitet 
á min. 30 min.

Esbjerg Kommune er medspiller i forbindelse med den 
internationale forskning omkring ”Physical Literacy” 
(bevægelseskompetence/kropslig dannelse) med livslangt 
fokus på: Motivation og selvtillid – Viden og forståelse 
– Færdigheder og kapacitet – Bevægelse og deltagelse i 
fysiske aktiviteter. 

Fra børnepolitikkens udmeldinger til  
skoler og daginstitutioner:
Vi understøtter børnenes fysiske/motoriske udvikling ved 
at sikre, at alle børn – integreret i hverdagen – træner i 
smidighed – fysisk styrke – udholdenhed – overvindelse 
af det, jeg ikke lige tror, jeg kan – og får oplevelser af en 
mangfoldighed af idrætsgrene, der giver dem basis for 
at træffe valg ud fra barnets egen glæde ved/lyst til at 
afprøve idrætsaktiviteterne.
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Fra politik for Fritids- og Idrætsliv 
Tilskynde til udvikling af idræt og bevægelsesmiljøer i 
børne- og ungdomsinstitutioner ved at skabe større sam-
menhæng mellem foreninger og f.eks. SFO’er og klubber.

Udvikle og implementere en Esbjerg-model baseret på 
ATK-konceptet.

Prioritere indsatser under ”talenttrænerprojektet”.

Være blandt de bedste i Danmark til at skabe rammer for 
og understøtte eliteidræt

Gøre det nemt, sjovt og attraktivt at være frivillig i en 
forening – prioritere frivilliges muligheder for kompeten-
ceudvikling.

Sikre en højere udnyttelsesgrad af faciliteter gennem nye 
fleksible anvendelsesmuligheder – understøtte udviklin-
gen af faciliteter til outdoor-aktiviteter

Udvikling og samarbejde med, i og på tværs af foreninger 
og selvorganiserede grupper - hvor flere borgere og især 
flere børn bliver en del af foreningernes positive fælles-
skaber. 

Alle foreninger i Esbjerg Kommune har – i deres for-
enings-værdisæt - adopteret ”Værdier ind i hverdagen” 
– udmeldt af TalentIdrætsRådet i Esbjerg Kommune. 

Afsættet er ”Værdihuset” – det værdisæt for talentudvik-
ling i dansk idræt – der er udmeldt af Team Danmark og 
Dansk Idrætsforbund: Helhed – Udvikling – Samarbejde 
– Engagement – Trivsel.

Esbjerg Kommune har i samarbejde med relevante videre- 
gående uddannelsesinstitutioner og forskningsenheder. 
Idrætsforeningerne i Esbjerg Kommune har tilsluttet sig 
retningslinjerne (støttet af Team Danmark) for mentalt 
sunde talent- og elitemiljøer.

Fra ”Bevæg dig for livet”:
”Kvalitet i børnedrætten” er ét af de 5 satsningsområder 
i Esbjerg Kommunes Bevæg-dig-for-livet-strategi 2020-25. 
De øvrige 4 er:

• Fra kvalitet i børneidrætten til aktiv medspiller i  
 demokratilivet.

• Det er som teenager, det sker! (fastholdelse af glæden  
 ved fysisk leg og idræt).

• Vi bekæmper ”All odds against you” (voksne med  
 udfordringer i livet).

• Kvalitet i senioridrætten.



Hvad nu?
HVIS de opdigtede fortællinger om de 4 børns hverdag i 
maj 2025 har den retning, vi meget gerne vil bevæge os 
hen imod – så skal der formuleres en handleplan 2020-25.

Planen skal sikre fremdrift og handlinger år for år på 
de fokusområder, der er beskrevet i del 2-3 – og andre 
områder, vi ikke har været opmærksomme på i denne 
visionsleg.

Inden Esbjerg Kommune går i gang med den proces, 
er der rigtigt mange aktører i Esbjerg Kommune, der 
skal have mulighed for at læse vores fortælling – så de 
kan være med til at udarbejde næste udgave af denne 
fortælling.

For bredt ejerskab er alfa og omega – den allervigtigste 
forudsætning for, at vi kan styrke kvalificeringen af  
børneidrætten i Esbjerg Kommune.

Til forhåbentlig inspiration! 

TalentIdrætsRådet 
Esbjerg Kommune  
Marts 2020
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Breddekonsulent til støtte for foreningsområdet 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Det foreslås, at der ansættes en breddekonsulent i Fritid Sundhed & Omsorg. 
Pågældende vil, som navnet antyder, skulle understøtte den store frivillige indsats som 
sker i bredden indenfor foreningsområdet. 
 
Breddekonsulenten vil indgå i et tæt samarbejde med konsulenterne for henholdsvis 
Talentidræt og Bevæg dig for livet indsatsen. Således vil foreningsområdet være dækket 
på både talent- og breddeområdet, og den almene borger via Bevæg dig for livet 
indsatsen. 
 
Der er ca. 500 folkeoplysende foreninger i Esbjerg kommune, der dækker et bredt 
udvalg af aktiviteter, såsom idræt, spejder, hobbybetonede, teater, musik mv. 
 
Med baggrund i den generelle borgersundhed ønskes flere borgere involveret i 
foreningsregi, og konsulenten skal 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 koordinering 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 de folkeoplysende foreninger i Esbjerg 
Kommune, hvorved der også dannes et godt grundlag for den generelle optimering af 
borgersundheden. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ansættelse af en breddekonsulent vil øge serviceniveauet overfor foreningerne. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ansættelse af breddekonsulent, drift 575,0 550,0 550,0 550,0 
Lønudgift 550,0 550,0 550,0 550,0 
Etablering af arbejdsplads, diverse udstyr 25,0    

Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
De øgede driftsudgifter finansieres via spareforslag om effektivisering af driften indenfor 
fritidsbygningsrammen. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
1 årsværk – vedkommende forventes ansat under Økonomiudvalgets område 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Der vil i relevant omfang være samarbejde med øvrige områder i Esbjerg Kommune. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der blev i budget 2018-2021 afsat midler til ansættelse af en foreningskonsulent. 
I budget 2019-2022 blev stillingen sparet væk som en del af moderniserings- og 
effektiviseringsprogrammets udmøntning.



Kultur & Fritidsudvalget   KF 10-33 
Fritid Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Effektivisering af driften indenfor Fritidsbygningsrammen  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Fritidsbygningerne stilles til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger i 
Esbjerg kommune. En stor del er faste brugere og der er et rigtig godt og velfungerende 
samarbejde mellem brugerne og Fritid, Sundhed & Omsorg.  
Der er et ønske om at vedligeholde kommunens bygninger, men samtidig også en 
interesse i at varetage brugernes ønsker og behov. Et kontinuerligt samspil der altid 
afstemmes i forhold til den samlede budgetramme for området 
 
Der er med baggrund i de løbende budgetreduktioner og ingen prisfremskrivning på art 
2 og 4 foretaget en nærmere analyse af driften af fritidsbygninger for at undersøge 
mulighederne for optimering af driften, hvorved der kan skabes overskud til fortsat 
udvikling af hele fritidsområdet. 
 
Som følge af denne analyse er der blandt andet sket optimering af rengøringsniveauet. 
Det er forvaltningens vurdering, at denne optimering kan dække finansieringen af 
ansættelsen af en breddekonsulent i Fritid Sundhed & Omsorg, der blandt andet skal 
medvirke til udvikling af bredden indenfor de folkeoplysende foreninger. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Der er ikke formuleret konkrete målsætninger på området.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Effektivisering af driften på 
fritidsbygningsområdet, drift 

-575,0 -550,0 -550,0 -550,0 
Områdets totale budget (fritidsbygninger under 
Kultur & Fritidsudvalget) 5.980,2 5.987,3 5.954,9 5.954,9 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der har været generelle rammebesparelser på området og ingen prisfremskrivning på 
art 2 og 4. Derudover blev proces med afhændelse af fritidsbygninger med henblik på at 
opnå salgsindtægter og spare driftsudgifter afsluttet med regnskab 2021. 



Kultur & Fritidsudvalget   KF 30-31 
Kultur Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Kulturelle Klippekort til unge u/25 år 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforliget 2021-2024 at afsætte 1,5 mio. kr. årligt 
i 2021 og 2022 til et såkaldt Kulturelt Klippekort. Klippekortet skulle sikre unge under 
25 og deres familier gratis kulturoplevelser og har haft specielt fokus på udsatte unge.  
 
Ordningen administreres på den måde, at frontpersonale – bestående af knap 130 
lærere, pædagoger, konsulenter, rådgivere, behandlere, vejledere og frivillige i sociale 
organisationer – identificerer de unge som kan benytte sig af de kulturelle klippekort. 
Klippekortene kan indløses hos 37 forskellige kulturaktører. I perioden juni 2021 til 
januar 2022 er 721 klippekort blevet indløst, til en samlet værdi af 220.000 kr. Hvert 
klippekort kan dække op til fire personer. I den pågældende periode er 51% af 
billetterne blevet indløst hos blot tre kommercielle kulturaktører, de resterende 49% 
hos selvejende kulturinstitutioner. 
 
Tilbagemeldinger fra frontpersonalet er positive. Ordningen er nem at administrere og 
de unge er meget glade for den. Administrative stikprøvekontroller viser dog, at en lille 
gruppe unge er blevet tildelt en ret stor andel af klippekortene. 
 
Der er som beskrevet ikke afsat midler til drift af ordningen efter december 2022. 
Juridiske sonderinger viser, at det af forskellige årsager vil være vanskeligt at 
permanentliggøre ordningen, når forsøgsperioden udløber ved årsskiftet. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Kulturelle Klippekort, drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Etablering af Kulturel oplevelsespulje 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Med et årligt budget på 1,5 mio. har Esbjerg Kommune i 2021 og 2022 givet udsatte 
unge og deres familier gratis kulturoplevelser gennem det Kulturelle Klippekort. På 
baggrund af erfaringerne med det Kulturelle Klippekort fremsættes forslag om 
etablering af en såkaldt Oplevelsespulje. 
 
Oplevelsespuljen kan søges af foreninger, klubber, institutioner, borgergrupper og 
lignende. Puljen vil yde tilskud til fællesskabsfremmende kulturoplevelser til kommunalt 
støttede steder som fx museer, kunstudstillinger, naturområder eller lignende. Puljen 
kan dække udgifter til transport og eventuel adgangsbillet. 
 
Erfaringer og undersøgelser viser, at børn og unge som ikke traditionelt benytter sig af 
kulturtilbud, har meget svært ved at ’træde over tærsklen’ til nye kulturoplevelser. Sker 
det i fællesskab med andre sænkes tærsklen betydeligt. 
 
Målgruppen for oplevelsespuljen er børn og unge under 18 år. 
 
Oplevelsespuljen administreres af Børn & Kultur, men den praktiske organisering af de 
enkelte udflugter påhviler alene ansøger. Det forventes, at det afsatte budget dækker 
udgifterne til mindst 100 udflugter om året. Med et gennemsnitligt deltagerantal på 20 
forventes det, at mindst 2.000 børn og unge hvert år vil nyde godt af de nye, 
fællesskabsfremmende kulturoplevelser. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
-  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af Kulturel oplevelsespulje, 
drift 

300,0 300,0 300,0 300,0 
Områdets totale budget - - - - 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. 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 
forbindelse 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 
budgetbeløb 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 
Jernalderbyen vedligeholdes fortsat af Myrthue. 
 
Ejendomme beregner 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. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Overdragelse til Ejendomme - 
vedligehold af Midtgård og Guldager 
Naturskole, drift 

177,5 177,5 177,5 177,5 

Områdets totale budget 9.865,5 9.866,6 9.866,6 9.866,6 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Vedligeholdelsesbeløbet overføres til Ejendomme 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Myrthues samlede driftsbudget er omfattet af generelle rammbesparelser
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Realiseringspulje til strategi ’Kunst i det offentlige rum’  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Byrådet vedtog i 2021 den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum. 
Strategien udspringer af kommunens kulturpolitik og skal sikre, at kunsten helt konkret 
er der, hvor borgerne er. Med strategien tænkes kunsten ind i rammerne for vores 
byrum, offentlige bygninger, parker og lokalsamfund, så de bliver naturlige 
omdrejningspunkter for kunstnerisk udvikling. Strategien er dermed med til at skabe en 
skarp identitet for Esbjerg Kommune. På grund af manglende finansiering er det i 
øjeblikket ikke muligt at realisere den tværgående strategi for kunst i det offentlige 
rum. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
De ønskede midler vil dels sikre, at der skabes et overblik over eksisterende 
kunstværker og deres stand, afsættes ressourcer til nødvendigt vedligehold, samt at der 
udarbejdes en formidlingsplatform for offentlig tilgængelig kunst. Derudover vil der blive 
afsat midler til en investeringspulje for indkøb af ny kunst. Denne vil blandt andet blive 
anvendt som nødvendig medfinansiering i forbindelse med fondsansøgninger. Endelig 
afsættes også et mindre beløb til drift af et fagligt funderet Kunstråd. 
 
4. Økonomi 
Der gøres opmærksom på at beløbet ikke dækker indkøb af ny kunst i det offentlige 
rum.  
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Realiseringspulje til strategi ’Kunst i det 
offentlige rum’     
Realiseringspulje til strategi ’Kunst i 
det offentlige rum’, drift 

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

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Den tværgående strategi for kunst i det offentlige rum er blevet til på baggrund af et 
samarbejde mellem Kultur & Fritidsudvalget og Plan & Byudviklingsudvalget. Strategien 
er vedtaget af et samlet Byråd i 2021. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Reduktion i Bibliotekernes åbningstid 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der foreslås en reduktion i Bibliotekernes åbningstid ved at indføre 2 hele og 2 halve 
lukkedage. 
 
Lukkedagene placeres fredag og lørdag efter Kr. Himmelfartsdag samt 1. maj og 5. juni. 
Besøgstallene er generelt lave i dagene efter Kr. Himmelfartsdag og 1. maj og 5. juni er 
i forvejen halve lukkedage med få besøgende i formiddagstimerne. 
 
Hovedbiblioteket vil være lukket de pågældende dage. Lokal- og Bydelsbibliotekerne vil 
være åbne med selvbetjening.   
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Der vil være færre åbningstimer på Hovedbiblioteket og færre bemandede timer på 
Lokal- og Bydelsbibliotekerne. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion i bibliotekernes åbningstid, 
drift 

-290,0 -290,0 -290,0 -290,0 
Områdets totale budget 43.469,2 43.470,6 43.470,6 43.470,6 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Reduktionen svarer til 0,65 årsværk.  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Omfattet af generelle besparelser
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Reduktion i åbningstid på Esbjerg Byhistorisk Arkiv (EBA) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der foreslås en reduktion i arkivets åbningstid ved at indføre lukkedag om fredagen. 
Nuværende åbningstid for læsesalen er kl. 10-13.30 om fredagen, hvor lukketiden er 
afstemt efter rådhusets lukketid. Der kommer færrest besøgende den dag. 
 
Pga. opsigelsesvarsel kan besparelsen først træde i kraft fra 1. marts 2023. 
  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Der vil være færre åbningstimer.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion i arkivets åbningstid, drift -36,5 -43,9 -43,9 -43,9 
Områdets totale budget 5.603,2 5.592,9 5.592,9 5.592,9 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Reduktionen betyder en ændring af timetal fra 37 timer til 33,5 timer pr. uge  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Omfattet af generelle besparelser
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Reduktion på 1% på tilskudsmodtagere på kulturområdet 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der foreslås en reduktion udmøntet som en generel besparelse på 1% på 
tilskudsområdet, dog med enkelte undtagelser pga. indgåede driftsaftaler o.a.  
 
Friholdte er Den Ny Opera (tilskuddet prisfremskrives jf. 4-årig egnsteateraftale), 
Esbjerg Ensemble (afventer afklaring af flytning, da huslejebortfald er budgetlagt fra 
2023), GAME Streetmekka (tilskuddet fremskrives jf. driftsaftalen efter nettoprisindeks), 
Fritidscentret i Tjæreborg og Sneum (tilskuddet er lig fast rentebeløb af kommunalt lån) 
og del af tilskud til Ribe VikingeCenter er p.t. kun bevilget til og med 2023. 
    
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion på 1% på tilskud, drift -357,3 -348,2 -348,2 -348,2 
Områdets totale budget 46.817,8 45.499,9 45.499,9 45.499,9 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Omfattet af generelle rammebesparelser.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ophør af Sommerunderholdning og etablering af Sommerlivs-
pulje 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der er i Esbjerg Kommune en lang tradition for gratis Sommerunderholdning for børn i 
Ribe, Bramming og Esbjerg, samt for voksne i Esbjerg Bypark. Arrangementerne under-
støtter i sin nuværende form primært aktører og kunstnere uden for kommunegrænsen. 
 
I 2020-2022 er Sommerunderholdningen pga. Covid-19 aflyst og erstattet af Sommer-
livspuljen, som primært blev søgt af lokale aktører og kunstnere. Sommerlivspuljen åb-
nede desuden op for, at arrangementer også kunne have fokus på andet end musik. 
Dertil kom, at arrangementerne var betydeligt billigere og nemmere at afvikle. 
Det foreslås derfor, at Sommerunderholdingen ophører i sin nuværende form, og at 
Sommerlivspuljen i stedet gøres permanent. 
 
Sommerunderholdningen har i øjeblikket et budget på 482.300 kr. hvoraf cirka halvde-
len går til kunstnerhonorarer, mens den resterede halvdel bruges på rengøring, vagter, 
teknik og lignende. Erfaringerne fra Sommerlivspuljen er, at hovedparten af disse opga-
ver fint kan lægges over til de forskellige aktører og kunstnere, således at den admini-
strative byrde fra et kommunalt perspektiv gøres mindre. 
 
Sommerliv vil med andre ord kunne afvikles for færre penge, med større lokalt engage-
ment og med et bredere program end det er tilfældet i dag. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Sommerunderholdning ophører, til gengæld oprettes Sommerliv som fast ordning.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ophør af Sommerunderholdning og 
etablering af Sommerlivspulje, drift 

-210,0 -210,0 -210,0 -210,0 
Områdets totale budget 482,3 482,3 482,3 482,3 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Er omfattet af generelle rammebesparelser
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ændring af tilskud til Esbjerg Børne- og Ungdomsteater 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Esbjerg Børne- og Ungdomsteater (EBU) har hidtil modtaget et fast årligt tilskud, 
medens øvrige amatørteatre i Esbjerg Kommune modtager tilskud efter 
Folkeoplysningslovens regler. 
Der foreslås en harmonisering, så EBU fra 2023 modtager tilskud efter 
Folkeoplysningsloven. Et beløb svarende til forventet tilskud (medlems- og grundtilskud 
samt lederuddannelsestilskud) overføres derfor til politikområde Fritid. 
 
Af EBUs regnskab for 2021 fremgår, at egenkapitalen pr. 31.12.21 er på 372.929 kr.   
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Harmonisering af tilskud til EBU -63,0 -63,0 -63,0 -63,0 
      Drift -98,0 -98,0 -98,0 -98,0 

Drift overføres til Fritid 35,0 35,0 35,0 35,0 
Områdets totale budget 98,0 98,0 98,0 98,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Den øgede driftsudgift i Fritid finansieres af budgetoverførsel fra Kultur 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Andel af budget overføres til Fritid, som administrerer tilskud i forhold til 
Folkeoplysningsloven 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Omfattet af generelle rammebesparelser



Sundhed & Omsorgsudvalget   SO 10-30 
Omsorg og Pleje Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelserne 
(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.  
 
Dimensioneringsaftalen skal evalueres efter 2021, hvilket betyder at det er nødvendigt 
at afsætte de fornødne ressourcer i budget 2023-26. For 2022 vil beløbet blive 
medtaget ved regnskabsafslutningen.  
 
Konsekvenserne, hvis forslaget ikke medtages, vil være, at der skal afskediges 
praktikvejledere. Der vil også blive optaget færre SOSU-elever. 
 
Praktikvejlederne har opbygget en succes med mindre frafald af elever, og ved færre 
praktikvejledere vil frafaldet påvirkes.   
 
Esbjerg Kommune er inde i en positiv udvikling med optag af elever og mindre frafald.  
 
Rekrutteringsudfordringer på SOSU-området vil også blive påvirket, såfremt optag af 
elever reduceres. Der vil være færre nyuddannede at rekruttere til vores eget regi.  
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Dimensioneringsaftale for SOSU-
uddannelserne 

1.700,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0 
      Drift 1.700,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Tilskud til frivilligt socialt arbejde §79 (indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Jævnfør § 79 i Lov om Social Service kan Byrådet iværksætte eller give tilskud til 
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for 60+ årige. 
 
Esbjerg Kommune afsætter årligt midler til støtte af frivilligt socialt arbejde i ældre- og 
pensionistforeninger. I budget 2022 er beløbet 457.900 kr.  
 
Der har de senere år været stor kreativitet og aktivitet, hvilket har resulteret i, at der 
har været ansøgninger for næsten det dobbelte af puljens nuværende størrelse. Derfor 
søges puljen til frivilligt socialt arbejde i ældre- og pensionistforeninger forhøjet med 
400.000 kr., så efterspørgslen fra foreningerne honoreres, så foreningernes høje 
aktivitetsniveau kan stimuleres til gavn for kommunens seniorer. 
 
Budgettet vil, hvis forslaget godkendes, stige til årligt 857.900 kr. 
 
Foreningerne/organisationerne er primært forankret i nærmiljøet, hvorved lokale 
fællesskaber prioriteres yderligere med dette forslag. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilskud til frivilligt socialt arbejde §79 400,0 400,0 400,0 400,0 
      Drift 400,0 400,0 400,0 400,0 
Områdets totale budget 457,9 457,9 457,9 457,9 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. 10 pladser til borgere med dobbeltdiagnose 
(indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Dobbeltdiagnosticerede borgere er en befolkningsgruppe, som der desværre bliver flere 
af. Derfor er der blevet flere tilfælde, hvor det er et fortolkningsspørgsmål mellem 
Borger & Arbejdsmarked og Fritid, Sundhed & Omsorg i forhold til, om borgeren bør 
modtage hjælp på en social institution under Borger & Arbejdsmarked eller på et 
plejehjem under Fritid, Sundhed & Omsorg.  
 
Det kan konstateres, at kommunens plejehjem i dag har flere borgere med 
dobbeltdiagnoser. Det vil sige, at de lider af demens og andre psykiatriske lidelser. 
Dette medfører, at ressourceforbruget hos plejepersonalet stiger, og at et øget 
kompetenceniveau hos plejepersonalet er nødvendigt. 
 
På plejehjemmet Esehuset i Sædding findes der i dag pladser, hvor en sammenlignelig 
borgergruppe bor. Det er de såkaldte gerontopsykiatriske pladser. Det er pladser til 
udadreagerende demente, som i de fleste tilfælde kan sammenlignes med 
dobbeltdiagnosticerede borgere. Esehuset afregnes med et tillæg til den generelle 
plejehjemstakst pr. plads for at kunne håndtere denne borgergruppe. Tillægget udgør 
ca. 250.000 kr. pr. plads. 
 
Med dette budgetforslag ønskes 10 nuværende plejehjemspladser på kommunens 
plejehjem ommærket til borgere med dobbeltdiagnose, svarende i alt til ca. 2,5 mio. kr. 
Budgetforslaget er målrettet ovennævnte målgruppe, som normalt vil få en 
plejehjemsplads. 
 
På hvilke konkrete plejehjem ommærkningen skal ske, er endnu ikke fastlagt.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
10 pladser til borgere med 
dobbeltdiagnose 

2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 
Drift 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

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

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
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- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Pulje til sundhedsindsatser 
 
2. Indsatser på baggrund af kommende sundhedspolitik og 
resultater af Sundhedsprofil 2021 
 
På baggrund af resultaterne fra den nationale sundhedsundersøgelse ”Sundhedsprofil 
2021”, som blev offentliggjort primo april 2022, og med den kommende sundhedspolitik 
in mente, ønsker Sundhed & Omsorgsudvalget afsat budgetmidler til at kunne 
iværksætte yderligere tiltag, som kan forebygge og bidrage til, at sundhedstilstanden i 
Esbjerg Kommune forbedres for alle aldersgrupper. 
 
Indsatserne er på nuværende tidspunkt ikke klart defineret. I udarbejdelsen af 
Sundhedspolitik 2022-25 er de øvrige politiske fagudvalg, civilsamfundet og 
sundhedsfaglige organisationer inddraget. Politikken forventes vedtaget i efteråret 
2022. 
 
Derfor ønskes der i 2023 afsat midler til, at indsatserne - under sundhedspolitikken og 
sundhedsprofilens resultater - kan iværksættes og udføres til gavn for borgernes 
sundhed.  
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Pulje til sundhedsindsatser 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 

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. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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