Esbjerg Kommune
Budget 2021-24

Udviklingsforslag
Anlæg/finansiering

Økonomiudvalget

ØU 10-50

Byudvikling

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Arealudvikling (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Udvikling af arealer til bolig og erhverv indgår som et vigtigt element i udmøntningen af
Vision 2025 og Vækststrategien. Det vil sige at sikre arealer, der kan anvendes til at
skabe positiv befolkningsudvikling og etablering af virksomheder, der kan give grundlaget
for nye jobs.
Det betyder, at Esbjerg Kommune og Teknik & Miljø i enhver henseende skal have det
multifunktionelle sigte på og tænke flere dimensioner ind i opgavens løsning. Byliv, boliger, bykvalitet, turisme, sundhed, erhverv, klima, miljø osv. Det kræver fremsynethed,
mod og godt samarbejde der skaber resultater og synergi i krydsfeltet mellem byrådets
politiske visioner og markedets behov.
En vigtig del i at skabe en god by for alle er udviklingen af byens arealer og ejendomme
enten med afsæt i kommunens eget initiativ eller i tæt samarbejde med investorer eller
begge dele på én gang.
I 2021 afsættes der 23 mio. kr. Fra og med 2022 afsættes årligt 30 mio.kr., som vil
dække både arealopkøb som led i udmøntningen af den årlige byggemodningsplan og
opkøb af strategisk vigtige ejendomme/arealer som understøtter en bredere strategisk
tænkning af kommunens udvikling.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

23.000,0

30.000,0

30.000,0

30.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Strategisk opkøb – Arealudvikling (Strategisk forslag), anlæg
Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Økonomiudvalget

ØU 30-50

Politisk organisation

Udviklingsforslag

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

1. Afsættelse af uprioriteret anlægspulje
2. Beskrivelse af forslag
Der oprettes en anlægspulje, hvis formål er tredelt:
1. Reservere tilstrækkelig finansiering til at gennemføre et anlægsprogram på 170
mio.kr. om året (netto)
2. Give byråd og forhandlingsudvalg et bedre prioriteringsredskab
3. Sikre en hensigtsmæssig styring af kommunens anlægsprojekter
Projekterne, som indgår i puljen kan defineres som projekter, der afsættes til senere
politisk prioritering:
o Mere idemæssigt funderede bygge- og anlægsprojekter (og anlægstilskud),
hvor der ikke fuldt er klarhed over plangrundlag, byggeprogram og licitation
m.v.
o Anlægsprojekter, der knytter sig til byrådets mere langsigtede udviklingsplaner
o Anlægsprojekter, der knytter sig til udbygningsplaner eller sektorplaner på de
store velfærdsområder, men hvor plangrundlaget endnu ikke er afklaret
o Investeringer til vedligeholdelse af kommunens kapitalapparat, som endnu ikke
er klarlagt
o Projekter, hvortil der søges eksterne fonde eller lignende, men hvor der endnu
ikke er opnået tilsagn om finansiering af den samlede anlægsudgift.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
-

4. Økonomi
Anlægspuljen er afsat med baggrund i at udfylde anlægsrammen op til 170 mio. kr. i de
to sidste overslagsår og er en videreførelse af den pulje, som blev afsat i forbindelse
med budgetlægning for 2020-23.
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav
Uprioriteret anlægspulje, anlæg

16.389,7

143.706,1

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

27.08.2020

Økonomiudvalget

ØU 30-51

Politisk organisation

Udviklingsforslag

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

1. Pulje til eksterne forslag
2. Beskrivelse af forslag
For at imødegå ønsker fra eksterne interessenter, reserveres en pulje til
anlægsønsker. Dette kan tilgodese flere mindre forslag, der ansøges om
fra ekstern side.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
-

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav
Pulje til eksterne forslag

2.500,0

2.500,0

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

2.500,0

2.500,0

Økonomiudvalget

ØU 40-50

Administration

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Strategiske klimatilpasningsplaner for Ribe og Bramming
I planstrategien står der, at der skal udarbejdes strategiske klimatilpasningsplaner for
Esbjerg, Ribe og Bramming. Disse planer skal håndtere oversvømmelsesudfordringer i
allerede udbyggede områder i kommunen.
Arbejdet er i 2020 igangsat med Klima og Risikostyringsplanen for Esbjerg by og havn,
idet der blev afsat midler til dette i sidste års budgetaftale. Denne plan opfylder samtidig
kravet om udarbejdelse af risikostyringsplaner som følge af Statens udpegning af den
kystnære strækning langs Esbjerg i medfør af Oversvømmelsesdirektivet.
Der er dermed behov for at få udarbejdet tilsvarende planer for Ribe, Bramming og for
den del af kommunen, som ikke er omfattet af de tre første planer.
Indsatsen er omfattet af temaet Grønt liv og bæredygtighed i Vision 2025.

2. Beskrivelse af forslag
Oversvømmelsesudfordringerne fremgår af den kortlægning, der er lavet i forbindelse
med kommuneplanen og senest i februar 2020 var der i en længere periode mærkbare
oversvømmelser i og omkring især Ribe.
De strategiske klimatilpasningsplaner skal på baggrund af en mere detaljeret kortlægning
af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, grundvand og nedbør komme med løsningsmuligheder i forhold til, hvor det er muligt at håndtere vandet. Dette gælder eksisterende
udbyggede områder og herunder også områder, hvor der er et ønske om ændret arealanvendelse, fx fra erhverv til boliger eller fra offentligt område til boliger.
Planerne skal medvirke til Esbjerg Kommune som en attraktiv bosætningskommune, idet
borgerne oplever at bo i en kommune, der fortsat er robust i forhold til klimaforandringer.
En mere detaljere kortlægning af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb er nødvendig. Der
vil i forbindelse med en egentlig vandløbsmodellering være behov for nærmere at undersøge sammenhængene mellem grundvand og vandstanden i vandløb og hav, hvilket forventes at kræve monitorering i en periode, der som minimum kan vise forskellene mellem
sommer og vinterperioder.
De særlige problemer, der knytter sig til at Esbjerg Kommune modtager vand fra lange
vandløbsstrækninger, som for nogles vedkommende har deres udspring i andre opstrømsbeliggende kommuner fordrer, at der ses på i hvilken udstrækning det er muligt at tilbageholde vand uden for byerne eller på strategisk udpegede områder inde i byerne.
Der er derfor også behov for et samarbejde med de opstrøms beliggende kommuner.
For især Ribes vedkommende er det relevant at drage nytte af de modeller og værktøjer,
som har været anvendt i Interreg-projektet FAIR, hvor området omkring Ribe var et af
pilotområderne. Dette kræver dog en videreudvikling og med bistand fra eksterne rådgivere.
Arbejdet med de strategiske klimatilpasningsplaner skal tilrettelægges i en proces, hvor
der sker videst mulig inddragelse af borgere og virksomheder i de berørte områder.

27.08.2020

Økonomiudvalget

ØU 40-50

Administration

Budget 2021-24

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

1.000,0

1.000,0

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Strategiske klimatilpasningsplaner for
Ribe og Bramming, drift
Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger

27.08.2020

Økonomiudvalget

ØU 40-51

Administration

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Udvidelse af Esbjerg Midtby (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Konkurrencen skal komme med bud på den inderste del af Østerbyen, der kan blive det
nye centrale byudviklingsområde i Esbjerg. Planstrategiens mål om byfortætning handler
ikke kun om bymidten vest for banegården, men også om at forstørre den del af Esbjerg,
der er tæt by. Særligt er der et stort potentiale i området fra banegården til lidt øst for
Ringen. Området har i dag en meget blandet funktion og bebyggelse af meget forskellig
kvalitet, men rummer et stort potentiale for udvikling med sin centrale beliggenhed og
gode infrastruktur. Området har også sine store udfordringer, idet der er problemer med
oversvømmelser og højtstående grundvand – udfordringer, det vil være oplagt at finde
multifunktionelle løsninger på i sammenhæng med en gentænkning af bydelen.
Ved b.la. at tilrettelægge arbejdet med udviklingsplanen som en international arkitektkonkurrence, og kombinere det med nye realiseringsmodeller, vil Østerbyen kunne blive:


Esbjergs svar på internationalt kendte, epokegørende byudviklingsprojekter som
fx Bo01 Malmø og de store omdannelsesprojekter i stationsbyerne i HS2 projektet
i England.

På Plan & Miljøudvalgsmødet den 18. august 2020 besluttede udvalget, at der i første
omgang skulle udarbejdes et udviklingsprojekt og et program for arkitektkonkurrencen.
Udviklingsprojektet og programmet er estimeret til 1 mio. kr. i 2021. Selve arkitektkonkurrencen forventes at komme til at koste 6 mio. kr., hvor af hovedparten af midlerne
går til vederlag til deltagerteams. Derudover er der omkostninger til:



Konkurrencesekretariatet og fagdommere
Omkostninger til Tekniks bygherrerådgiver, materiale (trykning, oversættelse
mv.), borgerinddragelse, transport og hotel (til udenlandske deltagere)

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Storby Kvalitet - Udvidelse af Esbjerg
Midtby (Strategisk forslag), drift

1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Økonomiudvalget

ØU 40-52

Administration

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Analyse udsatte boligområder / åbningstræk (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Esbjerg Kommune har sammen med Ungdomsbo udarbejdet den Lovpligtige Udviklingsplan for Stengårdsvej. Sideløbende med denne er der udarbejdet en Strategisk Udviklingsplan, der viser de tiltag, der skal være med til at løfte det udsatte område permanent
ud af ghettolisten. En del af disse tiltag indebærer større fysiske arbejder.
Der har været set på forskellige åbningstræk, så som:
 En bro over Storegade, prissat til 100 mio. kr., hvor Realdania har tilbudt at betale de 15 mio. kr.
 Etablering af lethal til 20 mio. kr.
 Etablering af springhal.
 Omlægning af Stengårdsvej til Stengårdsgade.
 LAR- projekt 15 mio. kr.
 Renovering af to tunneller 5,2 mio. kr.
Det foreslås, at der i stedet for at fokusere på en bro som åbningstræk, vælges etablering
af et åbent multifunktionelt hus, der dels kan rumme kommunale arbejdspladser, der i
dag er placeret i dyre lejemål, samt rumme privat- og offentligt baserede aktiviteter, der
henvender sig til områdets beboere og så at sige "inviterer indenfor" som et supplement
til det fælleshus, der allerede ligger i området. Etablering af et kommunalt finansieret
byggeri vil kunne anvendes som løftestang for en af de betydelige udfordringer i udviklingsplanen omkring etablering af privat boligbyggeri i området.
Etablering af nye private boliger i området er en forudsætning for at opfylde visionen for
området om at skabe en moderne byområde med stærke fællesskaber. Samtidigt er det
en forudsætning for at kunne opfylde den lovpligtige udviklingsplan med højst 40 % almene boliger.
Samtidigt betyder investeringen investorattraktiviteten for området vil stige. Investeringen betyder at andre dyre lejemål bliver erstattet af et nyt moderne multifunktionelt hus
med en central beliggenhed i forhold til de opgaver der varetages. Derved er der mulighed
for at opnå en større succesrate med de indsatser der gennemføres hvilket vil betyde
lavere omkostninger på det sociale område.
Til konkretisering af projektet vedr. multifunktionshuset, foreslås der afsat 500.000 kr. til
kortlægning af rammerne for byggeriet. Byggeriet tænkes opført af en privat investor og
der skal ved denne model deponeres et beløb svarende til omkostningen ved byggeriet.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Analyse udsatte boligområder / åbningstræk (Multifunktionshus)
Etablering af Multifunktions hus, kortlægning af
rammerne for byggeriet

Områdets totale budget

31.08.2020

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Økonomiudvalget
Administration

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

31.08.2020

ØU 40-52
Budget 2021-24

Økonomiudvalget

ØU 40-53

Administration

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Nye (virtuelle og digitale) arbejdsformer efter covid-19
2. Beskrivelse af forslag
Corona-epidemien har på kort tid ændret mange menneskers arbejdsformer. For kommunernes vedkommende har nedlukningen af Danmark betydet, at store grupper af medarbejdere har været hjemsendt. Mange af de hjemsendte medarbejdere har helt eller
delvist kunne videreføre deres arbejde fra hjemmet. Det gælder ikke mindst for en række
af kommunens administrative funktioner, stabe og myndighedsfunktioner.
Direktionen har igangsat en analyse af erfaringerne med hjemmearbejde i forbindelse
med nedlukningsperioden. Analysen skal give informationer om, hvordan den fremadrettede organisering og planlægning kan se ud i fremtiden, herunder om der er gode erfaringer fra nedlukningsperioden, der kan videreføres eller udbredes. Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af de medarbejdere, der har været berørt af hjemsendelsen. Undersøgelsen har været drøftet med
HovedMED i juni måned, og forventes afsluttet efter sommerferien.
Direktionen har en forventning om, at brugen af virtuelle møder og hjemmearbejde vil
blive en mere udbredt del af fremtidens arbejdsplads. Direktionen foreslår derfor, at der
sættes en økonomisk ramme af til budget 2021-2024, så der hurtigst muligt kan igangsættes et arbejde med at udbrede de gode erfaringer fra undersøgelsen (og dermed undgå en hurtig og ubevist tilbagevenden til gamle arbejdsrutiner).
Brug af hjemmearbejde og virtuelle mødeformer forventes at kunne reducere kommunens
udgifter til transport/befordring, kopi & print. Der er ligeledes en forventning om, at kommunens udgifter til husleje og forbrugsafgifter vil kunne reduceres, fordi der kan frigives
kontorarealer på rådhuset og i de administrative bygninger, når flere medarbejdere arbejder hjemmefra. En mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden forventes desuden
at have positive effekter på medarbejdernes sundhed, trivsel og tilfredshed. I perioden,
hvor mange har arbejdet hjemme, ses en tendens til et faldende sygefravær.
Indførelsen af nye arbejdsformer skal ske med inddragelse af Hoved MED, og arbejdsmiljøkravene til hjemmearbejdspladser skal indtænkes. En nytænkning af indretningen af de
kommunale arbejdspladserne vil med stor sandsynlighed ændre på den traditionelle måde, som de enkelte afdelinger og kontorer har indrettet os på. Der kan blive være tale
om, at medarbejderne ikke har faste arbejdspladser, men at arbejdspladserne i stedet er
fleksible og tilgængelige for de medarbejdere, der fysisk er tilstede på arbejde den pågældende dag.
En nytænkning af indretningen af de kommunale arbejdspladser vil betyde at flere medarbejdere vil kunne have arbejdsplads på Rådhuset. Der vil skulle foretages en nærmere
vurdering af, hvilke af de administrative funktioner og lokationer, der kan tænkes ind.
Direktionen vil så vidt muligt forsøge at reducere antallet af m² i lejede lokaler, men ved
fraflytning fra ejede bygninger vil der naturligvis også være mulighed for at sælge eller
udleje overskydende lokaler.
Dette ændringsforslag består af 4 elementer. Den konkrete udmøntning skal drøftes nærmere med kommunens ledere, medarbejdere, faglige organisationer og MED-systemet i
løbet af efteråret 2020 og foråret 2021.

27.08.2020

Økonomiudvalget

ØU 40-53

Administration

Budget 2021-24

1. Ramme til investering i (afprøvede) digitale arbejdsformer: Hvis flere af kommunens ansatte skal kunne arbejde hjemmefra (uden store omkostninger for både
effektivitet og motivation), er det vigtigt, at pc’en virker, at programmerne er opdaterede, og at der er styr på sikkerheden. Esbjerg Kommune er allerede langt fremme
med implementeringen af en sammenhængende samarbejdsplatform (Microsoft Office365), men med den øgede investeringsramme vil det være muligt at sætte fokus
på en hurtigere og dybere implementering af Teams, Onedrive, Sharepoint m.v.
2. Ramme til etablering af flere hjemmearbejdspladser: Det foreslås, at der afsættes en ramme til indkøb af udstyr til etablering af flere hjemmearbejdspladser, herunder eksempelvis skærme, mus/tastatur m.v.
3. Investering i nyindretning af Esbjerg Rådhus. Det foreslås, at der afsættes en
ramme på i alt 8,6 mio. kr. til ombygning af Esbjerg Rådhus – fordelt over 2021 og
2022. Hvis flere medarbejdere arbejder hjemmefra, vil der kunne frigøres kontorarealer på Esbjerg Rådhus og i de administrative kontorbygninger. Der er endnu ikke
opstillet konkrete beregninger for nyindretningen af rådhuset, da det vil afhænge af,
hvilke afdelinger og funktioner, der fremadrettet skal tilknyttes huset. Direktionen
anbefaler, at man i forbindelse med nyindretningen prioriterer en indretning, hvor
stueetagen indeholder flere borgerrettede funktioner, og hvor de øvre etager rummer
mødelokaler og fleksibelt indrettede arbejdsområder.
4. Afledt effektivisering vedrørende husleje, bygningsdrift og generelle omkostninger. Som nævnt forventes forslaget at kunne reducere kommunens udgifter til
transport/befordring, kopi & print. Der er ligeledes en forventning om, at kommunens
udgifter til husleje, bygningsdrift og forbrugsafgifter vil kunne reduceres, fordi der kan
frigives kontorarealer på rådhuset og i de administrative bygninger, når flere medarbejdere arbejder hjemmefra. Samlet set forventes forslaget at give en effektivisering
på ca. 3 mio. kr. om året fra 2022 stigende til 3,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

7.725,0

1.800,0

-2.500,0

-3.000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

-3.000,0

-3.000,0

-3.500,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Ramme til investering i digitale arbejdsformer, drift
Etablering af flere hjemmearbejdspladser, drift

2.000,0

Investering i nyindretning af Esbjerg Rådhus, anlæg

4.300,0

Afledt effektivisering, drift
Nulstilling af besparelse på eksterne lejemål, da der er
behov for forlængelse, indtil stillingstagen til mere optimal udnyttelse af de eksisterende m²

Områdets totale budget

27.08.2020

4.300,0

925,0

0,0

Økonomiudvalget
Administration

ØU 40-53
Budget 2021-24

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Forslaget vil have personalemæssige og arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Konsekvenserne vil dog afhænge af, hvilke modeller der vælges. Konsekvenserne vil blive
nærmere beskrevet i de konkrete forslag til udmøntning, som direktionen udarbejder.
Forslagene drøftes med Økonomiudvalg i løbet af foråret 2021. HovedMED inddrages i
arbejdet.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Politik & Personale
Organisation & Udvikling

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato

26. august 2020

Resultater fra undersøgelse om
erfaringer med hjemmearbejde
ved Corona hjemsendelse
I forbindelse med Coronahjemsendelsen blev der i juni måned
gennemført en Spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen havde til
formål at undersøge hvordan medarbejdernes og ledernes erfaringer med
hjemmearbejde, samt med udgangspunkt i erfaringerne at udarbejde et
oplæg til drøftelse om fremadrettet benyttelse af hjemmearbejde.
Undersøgelsen blev udsendt til 2253 af kommunens ansatte og af disse
deltog 64% i undersøgelsen. Antallet gør, at undersøgelsen kan
generaliseres til både kommunen som organisation og de enkelte
direktørområder.
Corona hjemsendelsen berørte i alt ca. 55 procent af kommunens ansatte
og i nedenstående tabel, fremgår fordelingen for hvert direktørområde
Hjemsendt Ikke hjemsendte
Borger & Arbejdsmarked

44%

56%

Børn & Kultur

98%

2%

Sundhed & Omsorg

15%

85%

Politik & Personale

93 %

7%

Teknik & Miljø

90 %

10 %

Konklusion
Den foreløbige konklusion på undersøgelsen af medarbejdernes og
ledernes erfaringer med Corona hjemsendelsen er:
1. Godt 65 % vil gerne arbejde hjemme fra tid til anden, mens knap
35 % ikke ønsker det.
Telefon

76 16 16 16
www.esbjerg.dk

Politik & Personale
Organisation & Udvikling

2. Hjemmearbejdet har styrket fordybelsen i arbejdet, og mange har
fået mere fra hånden.
3. Lederne oplever det som sværere at agere leder under
hjemsendelsen.
4. Lederne har oplevet flere belastninger i privatlivet under
hjemsendelsen end medarbejderne.
5. Under hjemsendelsen har mange savnet ansigt-til-ansigt kontakt
med kolleger og har savnet at dele viden med andre.
6. Knap 20 % har haft vanskeligheder med den fysiske arbejdsplads
under hjemsendelsen.
Fremadrettet perspektiv
Næste skridt i undersøgelsen består af en grundigere analyse af tallene i
løbet af efteråret 2020, hvor resultaterne fra de enkelte forvaltninger
samt de mange gode kommentarer fra kommunens ansatte, vil blive
analyseret nærmere.
Efterfølgende vil der i dialog med direktørområderne og MED-systemet
blive udarbejdet et oplæg med anbefalinger og retningslinjer vedr.
fremadrettet brug af hjemmearbejde for en del af de administrative
ansatte.

-2-

Økonomiudvalget

ØU 40-54

Administration

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Digitaliseringspulje - effektivisering og teknologispring
2. Beskrivelse af forslag
Borgeres og virksomheders forventninger til de danske kommuner er under forandring.
Digitale løsninger efterspørges af flere og flere, og kravene til brugervenlighed, tilgængelighed og sikkerhed øges markant. Coronakrisen forventes at sætte yderligere fart på
digitaliseringen.
I de kommende år forventes den offentlige sektor generelt at øge brugen af digitale løsninger - ikke kun på grund af coronakrisen, men fordi digitalisering rummer et potentiale
for at løfte velfærden og afhjælpe klimamæssige udfordringer. De danske kommuner står
samtidig overfor en række demografiske og økonomiske udfordringer. Derfor skal kommunerne løbende finde nye og smartere måder at løse opgaverne på. Nytænkning og
forbedring af arbejdsgange er derfor en nødvendighed overalt i den kommunale verden både for at løse økonomiske og rekrutteringsmæssige udfordringer.
Esbjerg Kommune har allerede i dag en ambitiøs digitaliseringspolitik, men det foreslås,
at budgettet til digitale investeringer øges i en kortere årrække for at muliggøre væsentlige teknologispring, og dermed høste de økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer.
Konkret foreslås det, at der afsættes en investeringsramme på i alt 7 mio. kr. fordelt over
2021 til 2023 til nye digitale løsninger og teknologispring. Da investeringen er en del af
de ”intelligente investeringer”, foreslås det, at der budgetteres med en effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr. fra 2023 og frem (2/3 effekt i 2022) for at sikre en fornuftig
intern forretning.
I løbet af efteråret 2020 vil der blive udarbejde konkrete business cases, der kan sikre en
hensigtsmæssig udmøntning af digitaliseringspuljen for 2021. Digitaliseringsprojekter
med et afledt effektiviseringspotentiale vil have forrang.
Den nuværende digitaliseringspolitik for 2018-2021 skal opdateres i starten af den nye
byrådsperiode. I den forbindelse vil direktionen udarbejde mere langsigtede digitaliseringsprojekter, der kan udmønte puljen fra 2022 og frem. Digitaliseringsprojekterne vil
både rette sig mod det administrative område og de enkelte driftsområder.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

1.000,0

1.000,0

1.500,0

-500,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

1.000,0

-1.000,0

-1.500,0

-1.500,0

Indsatsområde / resultatkrav

Digitaliseringspulje, anlæg
Effektiviseringsgevinster - digitaliseringsprojekter

27.08.2020

Økonomiudvalget

ØU 40-54

Administration

Områdets totale budget

Budget 2021-24

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Forslaget forventes at indebære en reduktion af personale og/eller personalerelaterede
udgifter. Arbejdsmiljø forventes der ikke at være store ændringer med de nye digitale
arbejdsgange.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Økonomiudvalget

ØU 60-50

Finansiering

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Støttet Byggeri – Grundkapital (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Esbjerg Kommune har i dag et varieret boligmarked med tilbud om bolig til alle borgere.
Det er et fælles mål for Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen at sikre
et fortsat varieret boligmarked. De almene boliger i kommunen skal være gode og sunde
boliger beliggende i attraktive og trygge boligområder, der er i overensstemmelse med
borgernes behov. Det gælder, hvad enten borgerne er enlige, unge, ældre, studerende,
børnefamilier, arbejdssøgende, tilflyttere eller andet.
For at understøtte Esbjerg Kommunes Vision 2025, og det strategiske indsatsområde ”Flere borgere” under spor ”Vækst” lægges der optil, at der i den kommende budgetperiode,
indarbejdes grundkapital til flere almene boliger.
Tildeling af grundkapital til almene boliger er det mest effektfulde kommunale boligpolitiske værktøj. Indsatsen baseres på mål og succeskriterier i den kommende boligpolitik for
Esbjerg Kommune.
Det kommunale grundkapitalindskud udgør i henhold til gældende lov mellem 8 og 12
pct. indtil 2026, afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse, således at kommunerne
skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest penge ved byggeri af
store boliger.
Grundkapitalen for:
 Familieboliger under 90 m2 er 8% af byggeriets anskaffelsessum.
 Familieboliger mellem 90 m2 og 105 m2 er 10 % af byggeriets anskaffelsessum.
 Familieboliger over 105 m2 er 12% af byggeriets anskaffelsessum.
 Ungdomsboliger 10 % af byggeriets anskaffelsessum.
Esbjerg Kommunes andel af grundkapitalen ved 10% og nuværende maksimumbeløb er:
- Pr. familiebolig (90 m2) 185.250 kr.
- Pr. ungdomsbolig (50 m2) 118.250 kr.
Grundkapitalbehovet for den kommende budgetperiode 2022-24 er 40.000.000 kr.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

0,0

10.000,0

15.000,0

15.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Støttet Byggeri – Grundkapital (strategisk forslag), Finansiering
Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser (antal årsværk)
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Økonomiudvalget
Finansiering

ØU 60-50
Budget 2021-24

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Budget 2017-20 – ØU (60-50) Grundkapital til Alment Nybyggeri 17.3 mio. kr. i 2017,
8,8 mio. kr. i 2018 og 9 mio. kr. i 2019.
Budget 2017-20 – ØU (60-51) Kapitaltilførsel til Almenboligområdet 1,2 mio. kr. i 2017,
0,7 mio. kr. i 2018, 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i 2020.
Budget 2018-21 – ØU (60-50) Grundkapital til Alment Nybyggeri 15 mio. kr. i 2018 og
10 mio. kr. i 2019.
Budget 2019-22 – ØU (60-50) Grundkapital til Alment Nybyggeri 10 mio. kr. i 2020,
2021 og 2022.
Budget 2020-23 – ØU (60-50) Grundkapital til Alment Nybyggeri 10 mio. kr. i 2021, og
20 mio. kr i 2022 og 2023.

27.08.2020

Plan & Miljøudvalget

PM 10-50

Byfornyelse

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Øget finansiering af områdefornyelse i Bramming bymidte
2. Beskrivelse af forslag
I forbindelse med områdefornyelsen for Bramming bymidte er der udarbejdet skitseforslag for renovering af en del af Jernbanegade.
Forslaget har til formål at skabe en bedre sammenhæng mellem Bramming bymidte og
Bramming Banegård og derved give strækningen en langt mere attraktiv fremtræden.
Derudover skal projektet bidrage til at sænke bilhastigheden og øge bilisternes opmærksomhed på cyklister.
Det udarbejdede skitseforslag lægger op til en revitalisering, som ændrer oplevelsen af
strækningen mellem bymidten og banegård. Projektets væsentligste elementer er etablering af en række mindre pladsdannelser, forbedring af fortove, grøn afskærmning af parealer samt en visuel indsnævring af kørebanen ved hjælp af røde asfaltstriber.
Projektets realisering planlægges opdelt i 2 etaper, hvor 1. etape omfatter strækningen
mellem Sct. Knuds Allé og Postgaarden, mens 2. etape omfatter strækningen langs Postgaarden og banegården, herunder etablering af en forplads til banegården.
Realisering af 1. etape er igangsat og finansieres igennem allerede afsatte og frigivne
midler fra områdefornyelsesprojektet, suppleret med midler fra fortovspuljen og Bramming Byforum. Etapen forventes afsluttet i foråret 2021. Der er ikke tilstrækkeligt med
midler i områdefornyelsesbudgettet for Bramming til også at realisere 2. etape.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Den samlede områdefornyelse for Bramming bymidte gennemføres i henhold til byfornyelsesprogram, godkendt af byrådet den 20. marts 2017. I henhold til programmet kan
byrådet beslutte at optage ekstra byfornyelseslån med henblik på at gennemføre delprojekter, hvis realisering viser sig at være dyrere end først antaget.
Med henblik på at sikre gennemførelse af projektets 2. etape i løbet af 2021, ønskes
optaget byfornyelseslån på op til 5.000.000 kr. Muligheder for at reducere beløbet igennem samfinansiering (fonde, privateinvestorer o.lig) vil blive afsøgt.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Øget finansiering af områdefornyelse i
Bramming Bymidte
Anlæg
Lån
Afdrag
Rente

Områdets totale budget

250,0

307,8

324,0

339,6

5.000,0
-4.750,0
0,0
0,0

0,0
0,0
190,0
117,8

0,0
0,0
190,0
134,0

0,0
0,0
190,0
149,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Anlægsudgiften lånefinansieres med 95% og lånets løbetid er 25 år.

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Plan & Miljøudvalget
Byfornyelse

PM 10-50
Budget 2021-24

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Den igangværende byfornyelsesindsats er finansieret på baggrund af udviklingsforslag PM
10-50 til Budget 2017-20 på i alt 27.500.000 kr. fordelt over årene, heraf 9.000.000 kr.
til områdefornyelse. Beløbene var lånefinansiering, og med Statsstøtte.

27.08.2020

Plan & Miljøudvalget

PM 20-50

Miljø

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Strategi for verdensarv (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
I et tæt samarbejde med de tre andre vadehavskommuner, Nationalpark Vadehavet, staten og Business Region Esbjerg igangsættes arbejdet i 2020 med at udarbejde en ny
strategi for Vadehavet som Verdensarv. Et særligt fokus vil være på emner, der kan bidrage til bosætning, forskning og uddannelse samt bæredygtig turismeudvikling. Som
følge heraf vil der blive igangsat initiativer og projekter, som også Esbjerg skal være
tovholder for i den kommende 4-årige strategiperiode.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Strategi for verdensarv (Strategisk
forslag), drift

250,0

250,0

250,0

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-50

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Trafik og mobilitetsplan Esbjerg
2. Beskrivelse af forslag
Den nuværende plan blev vedtaget i 2013 og den er næsten gennemført.
Esbjerg Kommune har derfor ikke en aktuel samlet strategi for udviklingen af trafik og
mobilitet. Der er sket meget på området siden 2012 lige fra ITS, el-biler og klimadagsordnen til et væsentligt større bilejerskab og en lavere cykelmobilitet.
Planen kan jf. den nye planstrategi evt. udarbejdes som en sektorplan.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Trafik og mobilitetsplan Esbjerg, anlæg
Områdets totale budget

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-51

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Renovering P-plads Præstegade, Ribe
2. Beskrivelse af forslag
I middelalderbyen Ribe ligger p-pladsen i Præstegade med en midlertidig indretning med
stabilgrus. P-pladsens udtryk passer ikke sammen med områdets brostensbelægninger
og høje plejeniveau i øvrigt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Renovering P-plads Præstegade, Ribe,
anlæg
Områdets totale budget

0,0

1.500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-52

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Udvidelse af P-Syd, Ribe
2. Beskrivelse af forslag
Den nuværende grusplads asfalteres og indrettes. Der bliver ca. 100 p-pladser, hvilket
svarer til den nuværende p-syd.
Der er tale om en realisering af P-fondskravet, samt nødvendig kapacitetsudvidelse.
Der er efter udvidelsen af Ribe Katedralskole kapacitetsproblemer på p-pladsen. Anlægsarbejdet bør derfor gennemføres i 2021.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Udvidelse P-Syd, Ribe

3.000,0

60,0

60,0

60,0

3.000,0
0,0

0,0
60,0

0,0
60,0

0,0
60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Anlæg
Afledt drift

Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-53

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Ny gadebelysning i Skolegade, Torvegade og Torvet, Esbjerg,
fase 1
2. Beskrivelse af forslag
Belysningen i Skolegade, Torvegade og på Torvet er udtjent og uhensigtsmæssigt udført.
Den er derfor for dyr i drift, hvilket betyder, at andre nødvendige driftsopgaver ikke kan
udføres.
Produktionen af armaturerne er desuden ophørt.
Udskiftningen af gadebelysningen er delt i tre faser:
1. Skolegade (mellem Kirkegade og Englandsgade)
2. Torvegade
3. Torvet
Forslag til ny belysningen i Torvegade og på Torvet er endnu ikke fastlagt.
Fase 1: Skolegade mellem Kirkegade og Englandsgade
Den eksisterende gadebelysning virker desværre ikke efter hensigten og effektbelysningen i Skolegade har aldrig virket optimalt.
Belysningen i Skolegade udskiftes derfor med wireophængt gadebelysning, som i resten
af midtbyen. Herudover renoveres en del af effektbelysningen ved to hævede flader (store master med spots), og på udvalgte steder etableres "hygge" belysning i form af vægophænge udendørs lamper.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Ny gadebelysning i Skolegade og Torvegade og Torvet, fase 1, anlæg
Områdets totale budget

0,0

2.700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-54

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Fastholdelse af kapitalapparat
2. Beskrivelse af forslag
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-23, blev midler til kapitalbevarende arbejder på vejområdet beskåret i overslagsårene.
Den oprindeligt vedtagne plan var en implementering af de kapitalbevarende arbejder
efter en trappemodel, hvor det fulde beløb på 30,5 mio. kr. skulle have været implementeret fra 2021 til 2038, hvorefter genopretningsplanen ville være gennemført. Herefter
skulle vedligeholdelsen holdes på et lidt højere niveau end i 2017, hvor budgettet betød
en udhuling af kapitalapparatet på vejområdet.
Med det nuværende budget kan der ske en fastholdelse af den nuværende tilstand, mens
en genopretning vil være begrænset. Ved forhøjelsen af midlerne til kapitalbevarende
arbejder, vil man nærme sig beløbet i den oprindeligt vedtagne plan. Fra 2025 forhøjes
beløbet til 10 mio. kr., hvilket indgår i den 8-årige investeringsoversigt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Kapitalbevarende arbejder, anlæg
Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Budget 2017-20: Byrådet afsatte i 2017 5,0 mio.kr. stigende til 30,9 mio.kr. i 2021.
Budget 2020-23: Rammen blev nedskrevet med 8,0 mio. kr. i 2020, 11,5 mio. kr. i
2021 og 15,0 mio. kr. i årene fremover.

31.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-55

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Marbækgård, etablering af fremtidens Marbækgård (Trailcenter
mv.). Realisering af plan fra 2020
2. Beskrivelse af forslag
Marbækgård udvikles til meget mere end et trailcenter (der af de fleste opfattes som et
sted dedikeret til mountainbikene).
I 2019-20 har der været et kvalificerende udviklingsarbejde med en lang række interessenter, både selvorganiserede bruger og organisationer. Retningen er ved at blive fastlagt. Skal bygningerne bruges skal de være "lækre" og indbyde til aktivitet. Bygningerne
skal gennem en omfattende transformation, hvis det skal lykkes.
Stedets potentiale som et væsentligt støttepunkt og mødested i forbindelse med aktiviteter og oplevelser i Marbæk giver området et væsentligt løft.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Marbækgård, etablering af fremtidens
Marbækgård (Trailcenter mv.). Realisering af plan fra 2020

1.000,0

10.020,0

220,0

220,0

1.000,0
0,0

10.000,0
20,0

0,0
220,0

0,0
220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Anlæg
Afledt drift

Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Budget 2019-22: 2,0 mio. kr. til forundersøgelse og udviklingsplan.

31.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-56

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Grindsted-banen, forprojekt til anlæg af rekreativ sti
2. Beskrivelse af forslag
Ideoplæg til stiprojekt på den nedlagte jernbane i samarbejde med de øvrige 3 kommuner
på strækningen.
De andre deltagende kommuner forventes også at bidrager med 200.000 kr. til udvikling
af projektet i 2021.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Grindstedbanen, forprojekt til anlæg af
rekreativ sti, anlæg
Områdets totale budget

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-57

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Kammerslusen: formidling
2. Beskrivelse af forslag
Realisering af Kammersluseplanens forslag til formidling i og ved Slusemesterboligen.
Formidling sker i et samarbejde med Nationalpark Vadehavet.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Kammerslusen: formidling, anlæg
Områdets totale budget

0,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-58

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Kammerslusen, etablering af slæbested. Forundersøgelse
2. Beskrivelse af forslag
I henhold til den vedtagne helhedsplan for Kammerslusen, igangsættes forundersøgelse/projektering for etablering af slæbested.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Kammerslusen, etablering af slæbested.
Forundersøgelse, anlæg
Områdets totale budget

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-59

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Signalanlæg i krydset Sædding Ringvej/Smedevej
2. Beskrivelse af forslag
Da der kører ca. 11.000 biler på Sædding Ringvej sammenholdt med en sidevejstrafik på
ca. 2.200 på Smedevej har sidevejstrafikken lange ventetider og dermed kødannelse i
både morgen- og eftermiddagsspidstimen.
Idet der ikke er etableret venstresvingsbane på Sædding Ringvej, skal sidevejstrafikken
også tage højde for, at der kan ske overhalinger på Sædding Ringvej ud for krydset.
Dette komplicerer forholdene for de venstresvingende fra Smedevej yderligere.
Lokalrådet har fremhævet den trafikale udfordring af flere omgange.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Signalanlæg krydset Sædding Ringvej/Smedevej
Anlæg
Afledt drift

Områdets totale budget

0,0

0,0

2.000,0

40,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2.000,0
0,0

0,0
40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-60

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Forlængelse af højresvingsbane/venstresvingsbane på Stormgade ved Spangsbjerg Møllevej i det sydgående spor
2. Beskrivelse af forslag
I morgenmyldretiden er der fremkommelighedsproblemer med ventetid og kødannelse på
Stormgade, for venstre- og højresvingene trafik mod Spangsbjerg Møllevej.
Forlængelse af svingbaner både mod højre og venstre vil forøge kapaciteten i krydset og
mindske kødannelse.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Forlængelse af højresvingsbane/venstresvingsbane på Stormgade ved
Spangsbjerg Møllevej i det sydgående
spor, anlæg
Områdets totale budget

27.08.2020

1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Teknik & Byggeudvalget
Veje & Grønne områder

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

TB 20-60
Budget 2021-24

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-61

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Pulje til trafiksikkerhed. Forhøjelse af puljen på 1,0 mio. kr. i
2024
2. Beskrivelse af forslag
Fortsættelse af arbejdet med uheldsbekæmpelse.
Den eksisterende pulje til trafiksikkerhed foreslås forhøjet med 1 mio. kr. i 2024.
De lette og billigere løsninger er efterhånden gennemført og de fremtidige trafiksikkerhedsprojekter må forventes at være mere omfattende og dermed udgiftstunge.
Der er flere og flere ønsker til indsatser i sammenhængende områder, så trafiksikkerheden ses i et større perspektiv. På denne måde opnås løsninger, der er sammenhængende.
Der er ligeledes flere ønsker til store og dyre projekter som f.eks. ombygning af kryds,
rundkørsler, hele vejstrækninger mm.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Pulje til trafiksikkerhed. Forhøjelse af
puljen med 1,0 mio. kr. i 2024, anlæg
Områdets totale budget

0,0

0,0

0,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

31.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-62

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Pulje til udarbejdelse af støjhandlingsplan og udmøntning
2. Beskrivelse af forslag
Puljen til trafiksikkerhed omfatter i dag også støjdæmpning. Støjdæmpning langs eksisterende veje er imidlertid ikke blevet prioriteret i mange år.
Forvaltningen modtager en del henvendelse med ønske om støjdæmpning. Nyeste forskning viser at trafikstøj har skadelig helbredsmæssige konsekvenser.
Det foreslås, at der udarbejdes en ny støjhandlingsplan som grundlag for en politisk prioritering af tiltag.
Der afsættes 300.000 kr. i 2022 og derefter 2,0 mio. kr. pr. år i 2023 og 2024.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Pulje til udarbejdelse af støjhandlingsplan og udmøntning
Anlæg
Afledt drift

Områdets totale budget

0,0

300,0

2.000,0

2.040,0

0,0
0,0

300,0
0,0

2.000,0
0,0

2.000,0
40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

31.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-63

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Udmøntning af Intelligente TrafikSystemer (ITS)
2. Beskrivelse af forslag
ITS-handlingsplanen blev vedtaget i oktober 2019. Planen indeholder en lang række
handlinger og projekter, der skal øge trafiksikkerheden og mobiliteten, samt støtte op om
grønne løsninger, sikre bedre og bredere anvendelse af data, og øge tilgængeligheden af
kommunens faciliteter.
Første skridt i implementeringen af ITS-handlingsplanen er indførelse af det åbne trafikledelsessystem OCIT og tilhørende signalprogrammeringsprogram LISA+, hvilket betyder
at kommunen fremover får fuld kontrol med styringen af signalanlæg og ITS-udstyr. Indtil nu har kontrollen ligget hos de enkelte leverandører af signalanlæggene.
LISA+ er indkøbt. OCIT-systemet udbydes ultimo 2020. Nye signalanlæg og signalanlæg
der renoveres, er udstyret med OCIT styresystemet. I 2020 udbydes to pakker med
renovering af signalanlæg med OCIT-systemet.
Næste skridt i implementeringen af ITS-handlingsplanen er bedre anvendelse af eksisterende data, og på sigt skabe grundlaget for at levere realtidsinformation om trafikken.
Implementeringen af ITS-handlingsplanen sker både i forbindelse med andre projekter
og som en selvstændig implementering på tværs af kommunen.
Rammen på 2,0 mio. kr. årligt dækker derfor hovedsageligt udvikling, datahåndtering og
bearbejdning f.eks. til trafikmodellen, softwareudvikling samt ny teknologi f.eks. OCIT
eller realtidstavler.
Da den afledte drift vil være meget varierende og afhænge af de initiativer der igangsættes i de enkelte år, indarbejdes den afledte drift løbende.
Der afsættes 2,0 mio. kr. fra 2022 frem til og med 2024.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

0,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

0,0
0,0

2.000,0
0,0

2.000,0
0,0

2.000,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Udmøntning Intelligente TrafikSystemer
(ITS)
Anlæg
Afledt drift

Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

31.08.2020

Teknik & Byggeudvalget
Veje & Grønne områder

TB 20-63
Budget 2021-24

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Budget 2018-21: 8,0 mio.kr. fordelt med 2,0 mio. kr./år i perioden fra 2019-2022.

31.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-64

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Etablering af asfaltbump i Havnegade samt regulering af krydset ved Kirkegade
2. Beskrivelse af forslag
For at reducere hastigheden og nedsætte støjniveauet er der etableret midlertidige plastikbump i gaden mellem Kirkegade og Jyllandsgade. Bumpene går løse og bevirker i
øvrigt, at der er meget støj når bilerne rammer dem. Bumpene foreslås erstattet af asfaltbump.
Samtidig ønskes der en regulering af passagen fra Kirkegade til Landgangen så en jernpullert, der ofte påkøres, kan fjernes og erstattes af en gummipullert uden at det går ud
over trafiksikkerheden.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Etablering af asfaltbump i Havnegade
samt regulering af kryds ved Kirkegade,
anlæg
Områdets totale budget

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-65

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Etablering af trampesti i Marbæk, skitseprojekt
2. Beskrivelse af forslag
Implementering af elementer i Marbækplanen. Der er 8 tiltag i Marbækplanen hvoraf fredeliggørelse for motortrafik er et af tiltagene.
Den af Byrådet foreslåede trampesti vurderes at koste omkring 4 mio. kr. eksklusive
arealerhvervelse, men beløbet er meget usikkert da stiens endelige forløb og udformning
ikke er fastlagt.
Det foreslås derfor, at der i første omgang afsættes 300.000 kr. til skitse- og myndighedsprojekt, hvor der gennemføres den nødvendige planlægning og myndighedsbehandling.
Området er omfattet af kystbeskyttelse, miljøbeskyttelse og sandsynligvis fredning, der
må derfor forventes en lang sagsbehandlingstid på omkring to år.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Etablering af trampesti i Marbæk, skitseprojekt, anlæg
Områdets totale budget

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-66

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Darum-Tjæreborg Dige, skitseprojekt vedr. forstærkning af diget
2. Beskrivelse af forslag
Darum-Tjæreborg Digelag har henvendt sig til Esbjerg Kommune og anmoder om, at
kommunen indgår i et samarbejde om gennemførelse af en forstærkning af diget.
Tilstedeværelsen af revner i digets bagskråning, har reduceret digets styrke væsentligt.
Dette er løbende drøftet på de årlige digesyn hvor Digelaget, Esbjerg Kommune og Kystdirektoratet deltager.
I samråd med Esbjerg Kommune og Kystdirektoratet har Darum-Tjæreborg Digelag i
2019 fået foretaget en ny vurdering af digets styrke, hvor der er taget hensyn til revnernes betydning. Til udregning af digets aktuelle styrke har man benyttet sig af en ekspert
på området, som bl.a. også udfører vurderinger af digers styrker for Kystdirektoratet.
Udregninger viser at digets styrke er faldet fra oprindeligt, efter en forstærkning i
1993/94, at kunne modstå en vandstand der optræder hver 165. år til nu at kunne modstå en vandstand der optræder hvert 70. år. Styrken er altså mere end halveret.
Omkostninger til renovering af diget afhænger af kravene til det fremtidige sikringsniveau. I den øvrige klima-risikokortlægning arbejdes der med en 400 års hændelse som
referenceniveau. Stormen i 1999 var omkring dette niveau, det vurderes derfor som et
godt udgangspunkt.
Med udgangspunkt i et renoveringsarbejde på Juvre diget vurderes det at omkostningerne til renoveringsarbejderne er omkring 30,0 mio. kr. Vurderingen er behæftet med meget stor usikkerhed.
Kystdirektoratet har afsat en pulje til støtte af etablering og forstærkning af vadehavsdigerne. Puljen er på 40,0 mio. kr. i 2020 med ansøgningsfrist 1. oktober og 40,0 mio. kr.
i 2021.med ansøgningsfrist i november 2021. Der støttes med op til 80% af anlægsudgifterne.
Udarbejdelse af et skitseprojekt kan anvendes til ansøgning af puljen i 2021.
Det foreslås derfor at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af et skitseprojekt, der kan danne grundlag for et mere kvalificeret budget og at der udarbejdes ansøgning til Kystdirektoratet der medtages til næste års budgetforslag.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Darum-Tjæreborg Dige, skitseprojekt
vedr. forstærkning af diget, anlæg

27.08.2020

1.000,0

0,0

0,0

0,0

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-66

Veje & Grønne områder
Anlæg

Områdets totale budget

Budget 2021-24
1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

Øu 20-67

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Udmøntning trafikplan for Esbjerg midtby (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Med henblik på at realiserer trafikplanen for Esbjerg midtby er der foreslået 21 projekter.
Projekterne bidrager til at skabe rammerne for, hvordan trafikken håndteres i midtbyen.
En del af projekterne er allerede på budgettet.
En anden del af projekterne afventer og medtages derfor ikke i dette udviklingsforslag.
Det anbefales at prioritere en række af de projekter i trafikplanen, der løfter trafiksikkerheden for cyklister og gående samt medvirker til forskønnelse af gademiljøerne. Der tænkes primært på området omkring Kirkegade/Haraldsgade, Kirkedage/Danmarksgade og
Strandbygade. Nedenfor ses prioriteret rækkefølge. Alle projekterne kan ses i Trafikplan
Esbjerg midtby:
Projekt 11

Lastbilbegrænsning - hele den indre midtby
I Trafikplan for Midtbyen foreslås det gældende forbud for
lastbiler over 12 m., ved etablering af forbudsskilte, udvidet til at omfatte hele området afgrænset af Frodesgade,
Jernbanegade, havnen og Stormgade.
Det vil være muligt at ansøge om dispensation f.eks. i forbindelse med større anlægsarbejder.

Projekt 7

Havnegade - gennemkørende trafik reduceres
I Trafikplan for Midtbyen ønskes den gennemkørende trafik
ad Havnegade reduceret.
På langt sigt foreslås det, at promenadeudtrykket (etableret i tilknytning til Landgangen) fortsættes øst for Musikhuset, frem til Jernbanegade. Denne del af projektet er ikke prissat.
På kort sigt foreslås en hævet flade i krydset ved Englandsgade.

Projekt 2

Strandbygade – Opholdsgade gade med mulighed for
byliv
Formålet med projektet er at fredeliggøre Strandbygade,
gøre den mindre attraktiv for gennemkørende trafik og
derved forbedre forholdene for cyklister, fodgængere og
busser. Projektet skal medvirke til at tilskynde gennemkørende trafik til at vælge andre ruter ad de overordnede veje.
Projektet indebærer, at der etableres cykelstier og køresporene indsnævres. Det er også nødvendigt at nedlægge
nogle af parkeringspladserne på strækningen.

Projekt 3

27.08.2020

Nørrebrogade – cykelstier

Teknik & Byggeudvalget

Øu 20-67

Veje & Grønne områder

Budget 2021-24

Formålet med projektet er at forbedre forholdene for cyklister og busser på Nørrebrogade, hvor disse trafikantgrupper har svære forhold i dag.
På strækningen nord for Haraldsgade etableres delte stier,
dvs. cykelstier og fortov i samme niveau. På denne strækning er det nødvendigt at nedlægge de fleste P-pladser.
Parkering kan henvises til p-huset på Remisen, hvor Esbjerg Kommune har et antal p-pladser. På den bredere
strækning syd for Haraldsgade etableres cykelstier inden
for det eksisterende gadeprofil.
I projektet indgår en sikring af stiforbindelsen ved Nørrebrogade/Remisevej samt en bedre sammenhæng i fodgængerforbindelserne mellem Street Mekka/Parkeringshus
og Sygehusets nye hovedindgang i Haraldsgade.
Det anbefales at prioritere en række af de projekter i trafikplanen, der løfter trafiksikkerheden for cyklister og gående samt medvirker til forskønnelse af gademiljøerne.
Der tænkes primært på området omkring Kirkegade/Haraldsgade, Kirkedage/Danmarksgade og Strandbygade.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Storby Kvalitet - Udmøntning trafikplan
for Esbjerg midtby (Strategisk forslag)
Anlæg
Projekt 11 Lastbilbegrænsning
Projekt 7 Havnegade
Projekt 2 Strandbygade
Projekt 3 Nørrebrogade
Afledt drift

Områdets totale budget

300,0

2.000,0

20.846,0

18.662,0

300,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
2.000,0
0,0
0,0

0,0
800,0
18.300,0
1.700,0
46,0

0,0
0,0
0,0
18.200,0
462,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Budget 2020-23: 1,3 mio. kr. til betalingsparkering Esbjerg Midtby (projekt 15).

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

ØU 20-68

Veje og grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Lavbundsarealer (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Som en del af værktøjskassen med at klimatilpasse Esbjerg Kommune, arbejdes der aktivt
med projekter, der kan udtage arealer herunder lavbundsarealer, hvor vand kan parkeres,
således det ikke skaber oversvømmelse, hvor store værdier kan gå tabt.
Endvidere vil sådanne projekter kunne give en stor værdi til det omkringliggende samfund
i form af rekreative oplevelser. Projekter vil også muliggøre, at landmænd kan indgå i en
jordfordeling med det formål at kunne udtage oversvømmelsestruede arealer og få dyrkningssikker jord i bytte.
Samtidig kan projekterne sikre en co2 binding til arealerne og dermed kan tiltaget understøtte regeringens målsætning om 70 % reduktion af co2 i 2030.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

5.000,0

5.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Lavbundsarealer (Strategisk forslag),
anlæg
Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

ØU 20-69

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Opførelse af nyt P-hus i Esbjerg (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Byfortætningen, udviklingen af bilejerskab, forventningen om øget togpendling og ønsket
om bedre parkeringsmuligheder i Esbjerg Midtby betyder, at der i 2020 udarbejdes et
overordnet forslag til placering af nye parkeringshuse eller parkeringskældre i Esbjerg
Midtby.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Storby kvalitet - Opførelse af nyt P-hus i
Esbjerg (Strategisk forslag), anlæg
Områdets totale budget

0,0

8.000,0

42.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-70

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Realisering helhedsplan for transformation Banegårdsområdet
og Museumspladsen (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Helhedsplanen er udarbejdet og arkitektkonkurrencen er afsluttet i januar 2020.
Realisering af planen skal gennemføres i etaper, hvor etaperne er hinandens forudsætninger. Planen omfatter parkering, cykelforbindelser, ny anvendelse af Museumspladsen
og Banegårdspladsen samt aktivering af banegårdsområdet og DSB's gamle pakhus. Projektet er en kombination af offentligt og privat. Det afsatte beløb bør betragtes som en
ramme til realisering af en del af projekterne.
Der er udpeget et forslag til ombygning af hele banegårdspladsen, som en del af den
arkitektkonkurrence der netop er gennemført. Opgraderingen af banegårdspladsen og
Norgesgade vil give et væsentligt løft til Esbjerg By og vil understøtte visionen om en
attraktiv bymidte allerede fra man stiger af toget.
Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2023 til 1. fase. Budget til kommende faser vil indgå i næste
års budgetlægning.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Storby Kvalitet – Realisering helhedsplan
for transformation af Banegårdsområdet
og Museumspladsen (Strategisk forslag)
Anlæg
Afledt drift

Områdets totale budget

0,0

0,0

5.000,0

100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5.000,0
0,0

0,0
100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
2018/2019: i alt 2,0 mio.kr. til afholdelse parallelkonkurrence.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-71

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Den Grønne Ring og Spektrumparken (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Forslaget indeholder følgende delprojekter:
 Realisering af resten af Helhedsplan for Spektrumparken.
 Frikvarteret manglende programmer.
 Eventyrskoven.
 Sanseengen.
 Præstegårdsskolen i sammenhæng med renovering af bygninger.
 Præstegårdsskolens arealer er en del af den grønne ring.
Esbjerg Kommune ansøgte i 2019 Realdania, samt Lokale og Anlægsfonden om puljen til
Fællesrum til 1. fase af Spektrumparken, men fik den ikke. Der er som kommunal egenfinansiering afsat 3,4 mio. kr. i 2020 og der forhandles fortsat med fonde om støtte på
op til ca. 9 mio. kr. i alt.
Realisering af den resterende del af Spektrumpark-planen, der er en del af Den Grønne
Ring, beløber sig til 23-25 mio. kr. Planen er udarbejdet i samarbejde med de omkringliggende boligområder og med en stor inddragelse af områdets børn og unge.
Omlægning af Præstegårdsskolens skolegård indgår i budgettet da skolegården inddrages
som en del af Den Grønne Ring. Udarbejdelse af Helhedsplanen er sket i tæt samarbejde
med Kultur & Fritid og Medvind i Østerbyen.
Samlet anlægssum: 25,0 mio. kr. heraf 4,0 mio. kr./år i 2025 til 2028.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

0,0

1.000,0

4.020,0

4.100,0

0,0
0,0

1.000,0
0,0

4.000,0
20,0

4.000,0
100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Den Grønne Ring og Spektrumparken
(Strategisk forslag)
Anlæg
Afledt drift

Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-72

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Pulje til etablering af ladestandere i Esbjerg Kommune (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
I kraft af rollen som bygherre, myndighed, arbejdsgiver og flådeejer har Esbjerg Kommune flere roller at spille i forhold til at understøtte udviklingen af lade-infrastrukturen i
kommunen.
I Esbjerg Kommunes Vision 2025 er der et mål om at være en grøn foregangskommune,
så derfor er det vigtigt at kommunen drøfter mulighederne for at etablere lade-infrastruktur, når der udvikles kommuneplan, lokalplaner og der gives byggetilladelser, samt når
der renoveres eller anlægges nye offentlige bygninger.
Ligeledes bør der udarbejdes oplæg til, hvordan Esbjerg Kommune som virksomhed og
arbejdsgiver stiller sig i forhold til at tilbyde de ansatte opladning og i forhold til kommunens egen bilflåde.
Ved at udarbejde en sammenhængende strategi med en tilhørende handlingsplan for lade-infrastruktur til el-biler vil Esbjerg Kommune understøtte udviklingen og sikre, at alle
borgere i kommunen har adgang til el-opladning. Det er således en del af kommunens
indsats på klima-og bæredygtighedsområdet og en væsentlig driver for den private overgang til eldrevne transportmidler.
På baggrund af strategien for lade-infrastruktur udbydes udbygning af lade-infrastruktur.
Udbygningen skal ske i etaper, første etape udbydes i 2021.
Opstilling af en 22kW ladestander koster ca. 15.000 mens en 50-75 kW stander koster
ca. 150.000 kr. 22kW er oplagte på pendler p-pladser og pladser, der benyttes af beboere i midtbyen. Sidstnævnte er relevante på steder hvor bilisterne parkerer i 30-120 min.
Ladestanderne kan drives af et privat firma som fx. Clever, E.on eller FDM. Men da der
indtil videre ikke er en samlet god økonomi i opstilling af ladestandere, vil der være nødvendigt at kommunen betaler for selve opstillingen. Ladestandere, der er tilgængelige for
beboere i etageejendomme i midtbyen er i øvrigt et vigtigt led i byfortætningsstrategien.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

2.000,0

3.040,0

100,0

100,0

2.000,0
0,0

3.000,0
40,0

0,0
100,0

0,0
100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Pulje til etablering af ladestandere i Esbjerg Kommune (Strategisk forslag)
Anlæg
Afledt drift

Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget
Veje & Grønne områder
6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

TB 20-72
Budget 2021-24

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-73

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Vestkystforbindelse (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Vestkystforbindelsen er en sammenhængende gang-, løbe-, og cykelsti langs kysten fra
den sydlige til den nordlige del af Esbjerg Kommune. En sti der appellerer til både beboere og turister der ledes forbi spændende destinationer i naturen og gennem Esbjerg
Havn. Stien kan på udvalgte steder forsynes med kunstværker og design af høj kvalitet,
så også stien i sig selv kan blive en attraktion. Der er interesse i projektet fra Esbjergfondene, der i første omgang indikerer interesse i at finansiere halvdelen af en foranalyse.
Der er frigivet budget til asfaltering af stier ”Bærmevejene” i 2020 for 4,4 mio. kr.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Vestkystforbindelse (Strategisk forslag)
Anlæg
Tilskud fra fonde

Områdets totale budget

500,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0
-500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-74

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Byparken - realisering konkurrenceprojekt (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Efter afholdelse af arkitektkonkurrence i 2019 om den fremtidige bypark forventes en
moderne bypark som i sit udtryk understreger og fremhæver den særlige historie og
stemning. Byparken skal bidrage til at skabe mere liv i Midtbyen, og at Byparken med
Landgangen og Havnepromenaden binder by og havn sammen.
Dele af byparken er nedslidt. Det meste af stibelysninger er slukke pga. overgang i anlægget. Legepladsen trænger til en renovering. Amfiscenen bør også omlægges og udvides som beskrevet i konkurrenceprojektet, så der kan afholdes økonomisk bæredygtige
arrangementer.
Realisering af hele konkurrencen forventes at koste 25,0 mio. kr. Med afsættelse af 5,0
mio. kr. i budget 2021-24 kan udvalgte elementer fra konkurrenceforslaget gennemføres.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

1.000,0

4.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Storby Kvalitet – Byparken – realisering
af konkurrenceprojekt (Strategisk forslag), anlæg
Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Budget 2018 – 750.000 kr. til afholdelse af arkitektkonkurrence.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-75

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Anlæggelse af cykelsti langs sydsiden af Andrupvej og østsiden
af motorvejen
2. Beskrivelse af forslag
I forbindelse med planlægningen af erhvervsområdet i Andrup indgår at Nordskrænten
skal nedlægges. Da Nordskrænten indgår som stiforbindelse mellem Kvaglund og Andrup skal der som erstatning etableres en alternativ stiforbindelse. Den alternative stis
forløb er via Mølhøjvej, Andrupvej og langs Østsiden af motorvejen.
Cykelstien indgår i den vedtagne lokalplan nr. 10-030-0006.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Cykelsti langs sydsiden Andrupvej/østsiden motorvejen
Anlæg
Afledt drift

Områdets totale budget

0,0

0,0

8.000,0

160,0

0,0

0,0

8.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-76

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Stiforbindelse mellem Esbjerg Strand og Tovværksområdet.
2. Beskrivelse af forslag
Anlægget omfatter nye stiforbindelser fra Vognsbølparken, der skal forbinde Torværksområdet med Campus mod nord og Esbjerg Strand mod syd, samt udvikling af rekreativt område på Mågehøj.
Med opførelsen af Esbjerg Towers (BIG) og flere ungdomsboliger på arealet ved den tidligere biograf, bliver der behov for gode stiforbindelser i området. Som en del af Helhedsplanen for Tovværket, der med sin placering tæt på byens centrum, uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter, skov og hav er oplagt at udvikle til et attraktivt område.
Stisystemet i Tovværksområdet er i 2015 anslået på et overordnet niveau til 3,5 mio.
kr., hvoraf 1,0 mio. kr. anvendes til anlæg af sikker krydsning af Hjertingvej ved
Gravlunden. Samlet pris inkl skiltning er anslået.
Overgangen på Hjertingvej sikres ved, at der etableres to helleanlæg således at fodgængere og cyklister kan krydse Hjertingvej i to tempi. Den eksisterende højresvingsbane samt en buslomme inddrages som kørebane. Dette vurderes ikke at give anledning til kapacitetsproblemer. Der vil i stedet blive mulighed for at bilister kan foretage
venstresving mellem de to helleanlæg.
Sikker krydsning af Hjertingvej finansieres af det ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2020
på 1,0 mio. kr. vedr. Forvfeld Ådal.
Der er således alene behov for midler til anlæg af stier, 2,5 mio. kr.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Stiforbindelse med Esbjerg Strand og
Tovværksområdet
Anlæg
Afledt drift

Områdets totale budget

500,0

2.000,0

70,0

70,0

500,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget
Veje & Grønne områder

27.08.2020

TB 20-76
Budget 2021-24

Social & Arbejdsmarkedsudvalget
Handicappede

SA 40-50
Budget 2021-24

1. Etablering af 18 specialbotilbudspladser
Esbjerg Kommune har pr. 1. januar 2020 samlet det specialiserede børne- og
voksenområde i Borger og Arbejdsmarked i en fælles afdeling; ”Social barn – ung –
voksen”. På handicapområdet er der på tilbudssiden to centre:



Specialcentret med 50 døgnpladser og 13 aflastningspladser. Aflastningspladserne benyttes af 55 børn.
Udviklingscenter Vest med 339 botilbudspladser og 169 borgere, der
modtager støtte i egen bolig.

Det foreslås, at der etableres 18 nye specialbotilbudspladser til borgere over 18 år med
omfattende og varige funktionsnedsættelser under Udviklingscenter Vest. De nye
boliger foreslås etableret på Fyrparken i Esbjerg, hvor Social barn – ung – voksen har
reserveret arealer til eventuel udvidelse på Fyrparken jævnfør sektorplanen for 20202034. På fyrparken er der plads til en udvidelse med 18 nye boliger. Boligerne foreslås
oprettet efter almenboligloven.

2. Beskrivelse af forslag
Kommunen har i foråret 2020 lavet en kapacitetsanalyse, som afdækker behovet for
botilbud for børn og voksne på handicapområdet. Formålet med analysen har været at
vurdere, om der er nogle grupper af børn og/eller voksne med et handicap, som
kommunen aktuelt mangler passende tilbud til, eller kommunen inden for en nærmere
årrække forventes at komme til at mangle passende tilbud til.
Overordnet set viser analysen en stigning i efterspørgslen på botilbud på
voksenområdet, som betyder, at behovet for botilbudspladser de kommende år vil
overstige kommunens nuværende kapacitet på området.
Analysens gennemgang af kommunens aktuelle døgn- og botilbudspladser til børn, unge
og voksne på Specialcentret og Udviklingscenter Vest viser, at begge centre rummer en
meget bred og kompleks gruppe af børn, unge og voksne med betydelige og varige
funktionsnedsættelser. Aldersfordelingen viser, at den største andel af borgere på
handicapområdet befinder sig i aldersgruppen 25-34 år, mens den næststørste gruppe
er unge i alderen 18-24 år. En del af de unge bor aktuelt på Specialcentret og skal
indenfor de nærmeste år tilbydes en plads på Udviklingscenter Vest.
Aldersfordelingen på Specialcentret viser, at langt de fleste børn på centeret er i
aldersgruppen 12-17 år og 18-25 år. Hovedparten af de unge mellem 18-25 år, som i
dag bor på Specialcentret, optræder samtidig på arbejdslisten fra voksenområdet, fordi
de vurderes at få behov for et botilbud på Udviklingscenter Vest i de kommende år. I
den sammenhæng er det afgørende, at der løbende er tilstrækkeligt med pladser på
Udviklingscenter Vest til de unge, der bliver for gamle til et at bo på Specialcentret. Ved
at sikre et tilstrækkeligt antal pladser på Udviklingscenter Vest sikres det, at der
løbende kan frigives det nødvendige antal pladser på Specialcentret til nye børn
samtidig med, at de unge på Specialcentret, som vurderes at have gavn af et tilbud på
voksenområdet, kan få et tilbud hurtigt og rettidigt. Analysen peger således på, at
behovet for pladser på voksenområdet hænger sammen med det antal børn på
Specialcentret, som har eller vil få behov for en plads på voksenområdet, som ikke
aktuelt kan imødekommes, fordi der ikke er ledig kapacitet på voksenområdet.
Analysen viser, at der er 20 borgere, som vurderes at have behov for et botilbud inden
for det næste år. Inden for de næste 3 år vurderes 41 borgere at have behov for et
botilbud, mens 55 borgere vurderes at få behov for et botilbud inden for 5 år.
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En stor andel af de borgere, som inden for en årrække får behov for et botilbud, ønsker
at bo i Esbjerg.
Esbjerg Kommune køber aktuelt seks pladser til børn og ca. 75 pladser til voksne hos
andre kommuner, regioner eller private botilbud. Kommunen
køber primært
eksterne pladser i tilfælde, hvor borgeren har akut behov for et botilbud og kommunen
ikke selv har en ledig plads. Der er ofte tale om borgere med særlige behov og behov
for længerevarende botilbud.
På børneområdet har forbruget af eksterne pladser de senere år været lavt og stabilt,
mens brugen af eksterne pladser på voksenområdet er svagt stigende. Dette hænger
formentlig sammen med den generelle stigning i efterspørgslen på længerevarende og
specialiserede pladser og det faktum, at kommunen ikke selv har plads til borgerne i
kommunens egne interne tilbud.
En af analysens anbefalinger er derfor, at byrådet i det kommende budget, bevilger
driftsmidler til at bygge 18 nye boliger til borgere over 18 år med omfattende og varige
funktionsnedsættelser under Udviklingscenter Vest.
Etableringen af de 18 specialbotilbudspladser skal imødekomme den stigende
efterspørgsel på botilbudsområdet, som blandt andet skyldes, at borgere med nedsat
funktionsevne heldigvis lever længere i dag, end de gjorde tidligere. Det betyder, at de
ældre borgere bliver på kommunens botilbud i længere tid, hvilket medfører, at der går
længere tid imellem pladsåbningerne. På Udviklingscenter Vest har der de seneste 2 år
været ca. 20 pladsåbninger årligt.

3. Ændring af målsætninger/serviceniveau
Aktuelt er konsekvensen af de manglende pladser i Esbjerg Kommune, at kommunen i
den nære fremtid vil være nødt til at løse akutte behov for botilbudspladser ved køb af
eksterne pladser.
Fremover vil kommunen gerne kunne tilbyde borgerne en plads i kommunens egne
interne botilbud, fordi det herved er nemmere at sikre bedre styring af kvalitet og
økonomi.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

11.700,0

3.500,0

3.500,0

30.000,0
8.000,0
-29.000,0

0,0

0,0

2.700,0

3.500,0

3.500,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Etablering af 18
specialbotilbudspladser
Bruttoanlæg
Servicearealer
Lånefinansiering
Projektering/bygherrerådgiver
Driftsudgifter

Områdets totale budget
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Forslaget kræver en anlægsinvestering på ca. 40 mio. kr. Heraf er lånefinansieringen
ved støttet byggeri på ca. 29 mio. kr.
Forvaltningen har endnu ikke foretaget en konkret vurdering af, hvilke borgere, der
eventuelt skal tilbydes en bolig i de 18 nye boliger. Med afsæt i tidligere erfaringer
vurderes, at der i første omgang kan hjemtages 1 borger til en af de 18 nye boliger i
Esbjerg kommune. Forvaltningen forventer herudover, at der er ca.3-4 borgere, der i
forbindelse med åbningen af de 18 nye pladser, overgår fra børneområdet til
voksenområdet og kan tilbydes en af de 18 pladser. På baggrund af ovenstående
vurderer forvaltningen samlet set, at der er behov for at tilføre driftsmidler og skal
genberegnes ved ibrugtagning af pladserne.

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser/udvidelser
Som en del af budgetaftalen 2020 blev der på voksenområdet besluttet en handleplan,
som indeholder både besparelser og tillægsbevilling til myndighed på voksenområdet for
at sikre budgetopretning for området. Budgettet blev korrigeret til 98% af den
økonomiske prognose.
Den økonomiske handleplan består at følgende indsatser:
Handling/år
2020
2021
Besparelser
-8,6
-16,7
Tillægsbevilling myndighed
34,9
37,6
Ramme til at afbøde
5,5
3,5
konsekvenser af
besparelserne
Morgenrøden – annullering
0,1
0,2
af besparelse
Total
31,9
24,6
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2022
-16,7
40,4
2,5

2023
-16,8
41,3
2,5

0,2

0,2

26,4

27,2
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Ændringsforslag

1. Flytning af Alkoholbehandlingen (intelligent investering)
Alkoholbehandlingens udgifter kan reduceres ved at flytte til et mindre og billigere
lejemål med en bedre placering for både borgere og organiseringen af arbejdet i Center
for Misbrug og Udsatte.
Flytning af Alkoholbehandlingen fra Skolebakken 137 til Exnersgade 47 giver en årlig
driftsbesparelse på 0,5 mio.kr., som svarer til et årligt afkast på 15,6% og er derfor en
rigtig god intelligent investering.

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Alkoholbehandlingen betjener borgere i Esbjerg, Varde og Vejen kommuner. Målgruppen
er borgere mellem 18 og 70 år; størstedelen er omkring 60 år og i beskæftigelse.
Det er en rolig og upåfaldende borgergruppe, som har et stort ønske om diskretion og
at undgå at vække opsigt i bybilledet. Behandlingen består i udleveret medicin og
samtaler med borgerne og deres pårørende.
Der er indskrevet ca. 140 borgere. Alkoholbehandlingen har satellitkontorer i Ribe,
Varde og Vejen, og der kører pilotforsøg med videosamtaler i stedet for fremmøde,
hvorfor der forventes at være 60-80 borgere med fast fremmøde i Exnersgade.

En renovering til 3,2 mio. kr. er nødvendig
Beboelsesejendommen Exnersgade 47 er en del af forsorgshjemmets matrikel, 47A og
47B, og har været det siden forsorgshjemmets tid i Ribe Amt. Bygningen er opført i
1941. Den har været brugt af Voksenstøtten under Center for Socialpsykiatri, huser
Foreningen Grønlandske børn samt fire private lejemål, som efterhånden står tomme på
grund af flytning og dødsfald.
En istandsættelse er nødvendig for, at Alkoholbehandlingen kan bruge lokalerne i
Exnersgade. Dels skal lokalerne istandsættes og indrettes, så de kan rumme
venteværelse, samtalerum, medicinudlevering og kontorpladser, dels er der lovkrav om
handicaptilgængelighed, hvilket kræver installation af en lift. Ifølge et prisoverslag
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udarbejdet af Ejendomme vil det koste 3,2 mio. kr. at renovere Exnersgade 47.
Udgiften til renovering kan tjenes ind i løbet af en kort årrække i kraft af besparelsen på
det eksterne lejemål.
Her ses forslag til istandsættelse af kælderplan, stueetage og første sal. Anden sal kan
anvendes til kontor eller midlertidig aflastning for borgere i regi af Social barn-ungvoksen.
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Fordelene ved en flytning vil være:
 En reduktion i udgifterne til husleje
 En reduktion i antal kvadratmeter fra 758 til 293, hvilket passer bedre til
Alkoholbehandlingens behov og giver færre udgifter til varme, el, vand og rengøring
 Let adgang til tog og bus for brugerne
 Diskret parkering i BROEN Shopping for brugerne, som har interesse i at være
anonyme
 Alkoholbehandlingen og Det Alternative Plejehjem har samme leder. Plejehjemmet
ligger dør om dør med Exnersgade 47, hvorfor det giver mulighed for bedre
organisering af arbejdet i Center for Misbrug & Udsatte

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Serviceniveauet vil være uændret.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Flytning af alkoholbehandlingen
Anlæg
Drift

Center for Misbrug og Udsattes totale budget

3.200,0

-500,0

-500,0

-500,0

3.200,0
0,0

0,0
-500,0

0,0
-500,0

0,0
-500,0

92.540,1

91.421,2

91.320,6

91.320,6

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
Otte medarbejdere er fuldtidsansatte i Alkoholbehandlingen. Hertil kommer to
sundhedsfagligt ansatte og en læge, som kommer to gange om ugen, samt rådgivere
fra Voksen Myndighed, der er i huset en gang om ugen for at indskrive nye borgere.

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
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1. Etablering af 8 særforanstaltninger på Ribelund (intelligent
investering)
Der etableres 8 selvstændige boliger til borgere med behov for særforanstaltninger. De
8 boliger foreslås etableret på Kastanie Allé 6-8 på Ribelund i Ribe, som hører under
Udviklingscenter Vest. Boligernes oprettes til borgere fra det fyldte 16. år efter
servicelovens § 66, § 107 og § 108 (uden lejekontrakt).
Boligerne skal bidrage til at kommunen får egne rammer til at drive et både fagligt og
mere økonomisk tilbud fremfor at købe pladser hos andre kommuner.
Etableringen af de 8 boliger forudsætter en investering på 11 mio.kr. og den estimerede
driftsbesparelse er på 1 mio.kr. årligt svarende til et årligt afkast på 9% og er derfor en
rigtig god investering.

2. Beskrivelse af forslag
Esbjerg Kommune har i foråret 2020 lavet en kapacitetsanalyse, som afdækker behovet
for botilbud for børn og voksne på handicapområdet. Formålet med analysen har været
at kunne vurdere, om der er nogle grupper af børn og/eller voksne med et handicap,
som kommunen aktuelt mangler passende tilbud til, eller som kommunen inden for en
nærmere årrække forventes at komme til at mangle passende tilbud til.
Overordnet set viser analysen en stigning i efterspørgslen på botilbud på
voksenområdet, som betyder, at behovet for botilbudspladser de kommende år vil
overstige kommunens nuværende kapacitet på området.
En del af kommunens borgere med handicap har brug for særforanstaltninger og er
derfor svære at rumme inden for de almindelige botilbud. Særforanstaltninger gives til
borgere, der har omfattende behov for hjælp og støtte som f.eks. personaledækning 1
til 1 hele døgnet. Det betyder, at den enkelte borger er i fysiske rammer, som er
skærmet fra andre borgere. Analysen viser, at kommunen inden for en kortere
tidshorisont særligt vil mangle botilbud til borgere med omfattende og varige
funktionsnedsættelser, herunder også botilbud indrettet specifikt til borgere med behov
for særforanstaltninger.
Analysen viser, at der på børneområdet aktuelt er 2 mindre børn og 2 unge under 18 år
med særforanstaltninger på eksterne døgntilbud uden for kommunen. Hertil kommer 5
unge over 18 år, som i dag er på Specialcentret i særlige rammer, og som inden for en
kort årrække får brug for et voksentilbud som en særforanstaltning og eventuelt som et
enkeltmandsprojekt. Hertil kommer, at voksenområdet i dag aktuelt køber 6 eksterne
pladser med særforanstaltninger til særligt ressourcekrævende borgere på
handicapområdet, der hver især årligt koster over 2 mio. kr. Disse borgere vil med de
rette rammer kunne tilbydes en plads i Esbjerg Kommune i stedet.
Hvis kommunen fremover selv skal være i stand til at imødekomme efterspørgslen fra
borgere med behov for særforanstaltninger på voksenområdet, har Udviklingscenter
Vest behov for at få tilført nye pladser til netop denne målgruppe. En af analysens
anbefalinger er derfor, at der etableres 8 nye boliger i kommunen, som skal kunne
rumme borgere med behov for særforanstaltninger.
Målgruppen til de 8 særforanstaltninger er borgere med komplekse problemstillinger.
Der vil typisk være tale om borgere, der udover komplekse funktionsnedsættelser har
psykiske problemstillinger eller udfordringer. Borgerne har ofte komplekse udviklings-
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og tilknytningsforstyrrelser og har derfor brug for struktur og overskuelighed i
hverdagen. Borgerne er ofte så signalpåvirkelige, at de som mestringsstrategier er
nødsaget til at bruge selvskadende eller udadreagerende adfærd som udtryksform.
Målgruppen har behov for fysisk skærmning og tæt og massiv personaledækning i form
af f.eks. 1 til 1 dækning for at imødekomme problemstillingerne. Der er derfor behov
for, at boligerne bliver opført som selvstændige og fritliggende boliger, fordi de
eksisterende fysiske rammer/boformer på Ribelund er opført med fælles arealer som
grundlæggende forudsætning for social trivsel, hvilket denne målgruppe ikke kan
honorere.
Det er vigtigt, at der til stadighed er fokus på borgerne i målgruppen. Hvis der sker
positiv udvikling i en borgers adfærdsmønster, skal der være mulighed for, at borgeren
kan flyttes fra særforanstaltningen til en mindre skærmet bolig.

3. Ændring af målsætninger/serviceniveau
Aktuelt er konsekvensen af de manglende pladser i Esbjerg Kommune, at kommunen i
den nære fremtid vil være nødt til at løse akutte behov for botilbudspladser ved køb af
eksterne pladser.
Fremover vil kommunen gerne kunne tilbyde borgere med behov for
særforanstaltninger en plads i kommunens egne interne botilbud, fordi det herved er
nemmere at sikre bedre styring af kvalitet og økonomi.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde/resultatkrav

Etablering af 8 særforanstaltninger på
Ribelund
Anlæg
Drift

11.000,0

-1.000,0

-1.000,0

-1.000,0

11.000,0
0,0

0,0
-1.000,0

0,0
-1.000,0

0,0
-1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

I beregningen af forslagets økonomi er der blevet taget udgangspunkt i 8 konkrete
borgere med nuværende behov for særforanstaltninger. Der er i den forbindelse blevet
lavet en beregning af de nuværende årlige udgifter til de 8 borgere og de fremtidige
forventede årlige udgifter til borgerne som følge af forslaget.

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser/udvidelser
-
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1. Flytning af den ordinære substitutionsbehandling fra Bakkevej
1 til Bakkevej 6 (Intelligent investering)
Det foreslås, at den ordinære substitutionsbehandling på Bakkevej 1 flyttes til Bakkevej
6. Forslaget giver mulighed for, at substitutionsbehandlingen igen kan flyttes indendørs,
samtidig med at afstandskravet overholdes.
Forslagets adskillelse af substitutionsbehandlingen og heroinbehandlingen på to matrikler
giver mulighed for ét samlet medicinsk, sundhedsfagligt og socialfagligt behandlingstilbud
til borgere indskrevet i substitutionsbehandling på Bakkevej 6 og ét samlet medicinsk,
sundhedsfagligt og socialfagligt behandlingstilbud til borgere i heroinbehandling på
Bakkevej 1.
Forslaget betyder, at det bliver muligt at optimere driften og efterleve bemærkningerne
fra Social Tilsyn Syd omkring samling af den medicinske og den sociale
misbrugsbehandling på samme matrikel. Forslaget giver samtidig mulighed for at
reducere budgetrammen med 360.000 kr. svarende til et årligt afkast på 6% og skaber
bedre rammer for at bidrage til at reducere de sociale problemer hos borgerne.

2. Beskrivelse af forslag
Bakkevej 1 i Esbjerg anvendes i dag til både borgere i substitutionsbehandling og
heroinbehandling. Der er i alt ca. 594 ugentlige borgerfremmøder på Bakkevej 1 fordelt
på 143 kvadratmeter, hvoraf de 90 kvadratmeter er borgerarealer.
COVID-19 pandemien har medført et øget afstandskrav, som betyder, at det pr. 10.
marts 2020 ikke har været muligt at fortsætte den ordinære substitutionsbehandling
indendørs på Bakkevej 1. Al substitutionsmedicin udleveres derfor i dag igennem en
luge på Bakkevej 1. Det betyder, at borgere i substitutionsbehandling står i kø udendørs
og venter på at komme til lugen for afhentning af medicin.
Medicinering med substitutionsmedicin er underlagt stramme regler omkring
superviseret indtag og observation af borgeren før, under og efter indtag af medicin.
Observationen er obligatorisk og vigtig for blandt andet at undgå overdosering, sikre
korrekt indtag og effekt samt for at undgå opkast efter indtag.
Det er uhensigtsmæssigt at udføre medicinering igennem lugen på Bakkevej 1 over
længere tid, fordi det er svært at observere alle de parametre, der måles på i forbindelse
med behandlingen, igennem et smalt vindue med modlys, udefrakommende støj fra
trafik og andre borgere i kø. De parametre, der måles på, er f.eks. pupiller, svedtendens,
rystelser, temperatur, farver, mental trivsel, ånde (alkohol) mv. Det er derudover i dag
svært at samtale med borgeren i større omfang under behandlingen, fordi der ikke er
afskærmning mellem den borger, der er ved lugen, og de borgere, der står i kø ved lugen
uden for Bakkevej 1.
Bakkevej 1 er beliggende i et villakvarter. Der forsøges derfor i størst muligt omfang at
tage mest muligt hensyn til naboerne. I øjeblikket er støjniveauet fra de mange
borgere, der samles i kø uden for Bakkevej 1, dog en udfordring set i forhold til
hensynet til naboerne.
Lovgivningen foreskriver, at borgere i substitutionsbehandling og heroinbehandling
tilbydes et fuldt tilbud bestående af både medicinsk og social misbrugsbehandling. Den
sociale stofmisbrugsbehandling ydes efter serviceloven, mens den lægelige
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stofmisbrugsbehandling ydes efter sundhedsloven. Det helhedsorienterede perspektiv
understøttes af love og vejledninger på begge områder.
De sociale støtteindsatser er rettet mod at reducere de sociale problemer, der kan være
medvirkende til, at borgeren indleder og/eller fastholdes i et stofmisbrug. Det kan f.eks.
være problemer som hjemløshed, familie- og samlivsproblemer, økonomiske og
beskæftigelsesrelaterede problemer. Det er problematikker, som borgeren oftest ikke
selv formår at løse. Formålet med social støtte er at forbedre borgerens samlede
livssituation ved bl.a. at hjælpe til øget mestring af eget liv, oplevelse af højere
livskvalitet og større grad af deltagelse i sociale fællesskaber.
I dag tager de fleste borgere kun imod den medicinske misbrugsbehandling. Mange
borgere møder derfor ikke en socialfaglig behandler i forbindelse med deres fremmøde til
afhentning af medicin.
Det er forventningen, at adskillelsen af substitutionsbehandlingen og heroinbehandlingen
på to matrikler vil skabe et større kendskab mellem borgere og socialfaglige behandlere.
Det større kendskab forventes at medføre, at en større borgergruppe fremadrettet vil
tage imod både den medicinske og den sociale misbrugsbehandling.
Forslaget indebærer en ombygning af Bakkevej 1 og en om- og udbygning af Bakkevej
6. Ombygningen af Bakkevej 1 indeholder flytning af WC, ændring af indretning med
henblik på at kunne skabe større afstand mellem personer i bygningen og opsætning af
overvågning i ventearealer. Bakkevej 1 vil efter ombygningen blive anvendt til borgere
indskrevet i heroinbehandling.
Om- og udbygningen af Bakkevej 6 indeholder 200 kvadratmeter nybygning på et
eksisterende græsareal i bunden af parkeringspladsen ud mod skoven og en mindre
ombygning i stueplan. Bakkevej 6 vil efter om- og udbygningen blive anvendt til
borgere indskrevet i substitutionsbehandling.

3. Ændring af målsætninger/serviceniveau
Forslaget har til formål at fremtidssikre kommunens heroinbehandling og
substitutionsbehandling ved at sikre fysiske rammer på Bakkevej 1 og Bakkevej 6, som
efterlever Sundhedsstyrelsens nuværende og fremtidige retningslinjer for
misbrugsbehandling. Det øgede afstandskrav som følge af COVID-19 pandemien
forventes fastholdt på området.
Forslaget har derudover til formål at imødekommende den forventede stigning i antallet
af indskrevne borgere i heroinbehandling og substitutionsbehandling ved at sikre bedre
fysiske rammer for misbrugsbehandlingen.
Der er i dag 253 borgere indskrevet i medicinsk substitutionsbehandling. Det forventes,
at antallet af indskrevne borgere i substitutionsbehandling vil stige over tid og derefter
finde et leje på omkring 315.
Siden 2018 har der været en stigning i antallet af borgere indskrevet i heroinbehandling
i Esbjerg. Der er i dag 27 borgere indskrevet i heroinbehandling. Af de i alt 5
heroinklinikker i Danmark har Esbjerg et markant lavere antal indskrevne borgere end
Odense, København og Hvidovre. Der forventes en fortsat stigning i antallet af borgere
indskrevet i heroinbehandling. Med de nuværende fysiske rammer på Bakkevej 1 vil det
dog ikke være muligt at udvide belægningsprocenten på borgere i heroinbehandling til
mere end de maksimum 30 indskrevne borgere, som Esbjerg er godkendt til.
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4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde/resultatkrav
Flytning af den ordinære
substitutionsbehandling fra Bakkevej 1 til
Bakkevej 6
Anlæg
Drift

Center for Misbrug og Udsattes totale budget

6.000,0

-360,0

-360,0

-360,0

6.000,0
0,0

0,0
-360,0

0,0
-360,0

0,0
-360,0

92.540,1

91.421,2

91.320,6

91.320,6

Den estimerede beregning for ombygningen af Bakkevej 1 og om- og udbygningen af
Bakkevej 6 er følgende:
Ombygning af Bakkevej 1
Ombygning af Bakkevej 6
Nybyggeri på Bakkevej 6
I alt

500.000
500.000
5.000.000
6.000.000

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Social Tilsyn Syd har i tilsynsrapport fra 29. august 2019 bemærket, at den medicinske
og den sociale misbrugsbehandling ikke er samlet på samme matrikel. Tilsynet har
derudover noteret, at der opstartes socialfaglig tilstedeværelse 2-3 gange ugentligt på
Bakkevej 1. Det var kommunens hensigt, at en socialfaglig medarbejder skal være
tilgængelig 2-3 gange ugentligt på et kontor på Bakkevej 1.
Det har dog ikke vist sig muligt, fordi de begrænsede fysiske rammer på Bakkevej 1
allerede udnyttes til fulde af den medicinske og den sundhedsfaglige behandling. Der er
derfor i dag socialfaglig tilstedeværelse én gang ugentligt indendørs på Bakkevej 1,
mens den resterende socialfaglige tilstedeværelse foregår udendørs og på Bakkevej 6,
hvor de socialfaglige behandlere har kontorer.
Med en ombygning af Bakkevej 1 kan følgende tilbud samles:
 Medicinsk behandling – heroinbehandling
 Sundhedsfaglig behandling
 Socialfaglig behandling
 Lægesamtale
 Eksterne tilbud (f.eks. hepatitisbehandling)
Med en om- og udbygning af Bakkevej 6 kan følgende tilbud samles:
 Medicinsk behandling – metadon, buprenorphin og lign.
 Sundhedsfaglig behandling
 Socialfaglig behandling
 Lægesamtale
 Eksterne tilbud (f.eks. hepatitisbehandling)
 Interne tilbud (f.eks. undervisning i smitteveje og hepatitis)
 Morgenmadsfunktion
Ombygningen af Bakkevej 1 og om- og udbygningen af Bakkevej 6 vil således efterleve
bemærkningerne fra Social Tilsyn Syd.

6. Konsekvenser for andre politikområder
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Ingen

7. Tidligere besparelser/udvidelser
I 2010 blev heroinprojektet opstartet, og i den forbindelse blev Bakkevej 1 købt til
formålet.
Området er tidligere blevet tildelt en ekstrabevilling grundet øgede læge- og
medicinudgifter. Området har i 2017-2018 oplevet en besparelse på 1 leder, så der i
dag kun er 1 leder på området.
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Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Etablering af spring- og gymnastikhal ved Bakkeskolen Cosmos
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Der er udviklet et nyskabende forslag til en spring-og gymnastikhal ved Bakkeskolen
som åbner nye muligheder på flere områder:


For Bakkeskolen Cosmos betyder en springhal, at idrætsfaciliteterne på skolen
bliver opgraderet betydeligt. For skolens Sport Plus-linje vil en springhal betyde
en mulighed for betydelig profilering og opgradering af indhold og
undervisningsmuligheder.



Forslaget åbner muligheder for at en række foreninger får mulighed for at
placere fritidsaktiviteter på Bakkeskolen Cosmos. Skolen nye muligheder for at
integrere lokalområdets foreningsliv som en fysisk del af skolen. Dette er en
vigtig del af den langsigtede strategi for Bakkeskolens Cosmos for skolens
elevgrundlag.



En hal indrettet målrettet til team- og springgymnastik. Der findes ikke sådanne
faciliteter til gymnastikforeninger på Esbjerg Kommunes fritidsanlæg, selvom
byen har både stor bredde og dygtig elite i gymnastikforeningerne. Med hallen vil
foreningerne få faciliteter, som kan give et stort løft til gymnastikmiljøet i byen.

Forslaget er konkret på en springhal på 1050 m2 med inventar og faciliteter til spring
gymnastik. Dette indbefatter springgrav og trampoliner.
For Esbjerg Kommune som helhed vil en ny springhal åbne mulighed for at afholde
landsdækkende konkurrencer og træning, og dermed være med til at sætte Esbjerg på
landkortet i gymnastikkredse og endnu engang præsentere Esbjerg som Danmarks
Idrætsby nr. 1.
Hallen placeres sådan at skolens eksisterende omklædningsfaciliteter anvendes.
Anlægsudgiften er beregnet til 20,4 mio. kr.
Der er udarbejdet forslag, hvor hallen placeres anderledes med selvstændig
omklædning og en foyer, der fungere som sammenbygning til skolens festsal og
møderum. Anlægsudgiften til dette er 6,1 mio. kr.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Faciliteter til team og springgymnastik til gymnastikforeninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav
Etablering af spring- og gymnastikhal ved
Bakkeskolen Cosmos
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0,0

4.414,0

16.569,0

605,0
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Anlæg
Drift

Områdets totale budget

0,0
0,0

4.414,0
0,0

16.000,0
569,0

0,0
605,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fra 2025 vil den årlige afledte drift være 678.000 kr.

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-
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Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Forbedring af skolernes standard og indeklima
2. Beskrivelse af forslag
I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2019 – 2022 blev der afsat en pulje på
2 x 5 mio. kr. til forbedring af skolernes indeklima. Midlerne blev afsat i hvert af årene
2021 og 2022.
Børn & Familieudvalget behandlede en sag den 27. januar 2020 vedrørende anvendelse
af anlægsmidler afsat til forbedring af skolernes indeklima. Det blandt andet besluttet,
at de afsatte midler på i alt 10 mio. kr. til indeklimaforbedringer anvendes på Skads
Skole Signatur og Præstegårdsskolen Urban.
I samarbejde med Realdania, Rambøll og Teknik & Miljø, Ejendomme er der udarbejdet
en rapport, der beskriver udfordringer og løsningsforslag omkring indeklima på
folkeskolerne, ligesom der foreligger en beregning på den samlede investering der skal
til, for at sikre et bedre indeklima. Rapporten peger desuden på hvordan også ændret
brugeradfærd kan være med til at forbedre indeklimaet.
Den samlede investeringsbehov, som er anslået til 83,5 mio. kr. (2020 priser) er
beregnet med udgangspunkt i ”need to have og ikke ”nice to have”.
Samlet anlægsinvestering (2020 priser):
Ventilation
Loft og belysning
Solafskærmning
I alt anlæg

63.000.000 kr.
13.000.000 kr.
7.500.000 kr.
83.500.000 kr.

Ud over anlægsinvesteringen skal der afsættes midler til årlig drift til service af
anlæggene, herunder udskiftning af filtre samt til energiforbrug.
Service af anlæggene skønnes ud fra erfaring, at udgiften ligger mellem 20.000 kr. –
40.000 kr. årligt pr. skole. Denne udgift afholdes af Ejendomme.
Energiudgiften skønnes at udgøre ca. 50.000 kr. årligt pr. skole. Udgiften hertil afholdes
af skolen/afdelingen.
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Endvidere foretog skolerne og skolebestyrelserne i efteråret 2019 en prioritering af
opgaverne, jfr. Masterplanen. Prioriteringer på ca. 342 mio. kr. (2017 priser). I dette
beløb indgår også vedligeholdelsesarbejder, som skal afholdes indenfor Teknik &
Byggeudvalgets område. For eksempel nye lofter, el armaturer renovering af toiletter,
badefaciliteter samt indvendigt vedligehold.
Efterfølgende behandlede Børn & Familieudvalget den 9. marts 2020 en sag vedrørende
prioritering af opgaver, jfr. Masterplanen for Skole. Sagen omhandlede udelukkende
skolernes 1. prioritering. En udgift på 18.204.800 kr. (2019 priser). Udvalget besluttede
at oversende sagen til budgetforhandlinger for 2021-2024.
Flere skoler og skolebestyrelser har peget på skolens indeklima som 1. prioritet.
Forvaltningen har været i dialog med Ejendomme, for at få en faglig vurdering af, i
hvilken rækkefølge skolernes prioriteringer skal udføres.
Jfr. nedenstående oversigt oplistet i prioriteret orden, er Børn & Familieudvalgets
udgifter til skolernes 1. prioritering.
Ud over udgiften for Børn & Familieudvalget på kr. 18.893.800 indeholder nogle af
nedennævnte projekter udgifter under Teknik & Miljø, Ejendomme på kr. 5.772.900 i
perioden 2021-2024. Udgiften afholdes af rammen til bygningsvedligehold.
(2021 priser)
Skole
Darum Skole
Renovering af
vægge, gulve,
lofter, døre m.v.
Hele udgiften
afholdes af
Ejendomme
599.200 kr.
Bryndum Skole
Aura
Indeklima samt
tilpasning af lofter
og belysning.
Endvidere
afholder
Ejendomme en
udgift på 556.100
kr.
Bakkevejens
Skole Fortuna
Renovering af
lokaler i afsnit L
og indretning af
lærerforberedelse.
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Budget
2021
0

716.100

1.973.400

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

I alt
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Fourfeldtskolen
Bohr
Madkundskabslokale.
Endvidere
afholder
Ejendomme en
udgift på 249.900
kr.
Tjæreborg Skole
Signatur
Indeklima i
undervisningslokaler samt
lærerforberedelse.
Endvidere
afholder
Ejendomme en
udgift på
2.026.400 kr.
Danmarksgades
Skole Urban
Renovering og
flytning af
faglokaler og
basislokaler.
Gredstedbro
Skole Vadehav
Indeklima samt
tilpasning af lofter
og belysning.
Endvidere
afholder
Ejendomme en
udgift på
2.341.300 kr.
Spangsbjergskolen Cosmos
Opgradering af
legepladsudstyr.
Studie 10
Innovationslabora
torium
indeholdende
sløjd, motorlære
m.v.
I alt udgifter
vedr. Børn &
Kultur
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2.036.000

2.857.900

3.736.200

4.257.000

797.400

2.519.800

4.725.500

6.594.100

4.257.000

3.317.200

18.893.800
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Forvaltningen anbefaler at Masterplanen, udarbejdet i 2016/2017, gennemgås i tæt
samarbejde med Ejendomme med henblik på revision/ajourføring samt at der løbende
foretages prioriteringer af skolernes standarder samt indeklima.
Ejendomme har ansvaret for ud- og indvendig vedligeholdelse.
Endvidere anbefaler forvaltningen, at der årligt afsættes 5 mio. kr. i anlægsmidler til
forbedring af skolernes standard og indeklimaanlæg.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
De afsatte midler skal sikre et bedre indeklima på skolerne.
Endvidere skal midlerne anvendes til at sikre faglokaler og basislokaler en bedre og
tidssvarende pædagogisk indretning samt forbedring af udearealer.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

5.100,0

5.200,0

5.300,0

5.400,0

5.000,0
50,0

5.000,0
100,0

5.000,0
150,0

5.000,0
200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Anlæg
Drift

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Et forbedret indeklima vil formindske gener, symptomer og sygdom, som spænder fra
irritation af øjne og slimhinder, kvalme, svimmelhed, hovedpine, unaturlig træthed samt
specifikke overfølsomheds reaktioner.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Intet.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
I forbindelse med budget 2019-2022 blev der afsat 5. mio. kr. i år 2021 og 2022 til
forbedring af indeklima på skolerne. Disse midler anvendes til at forbedre indeklimaet
på Skads Skole Signatur og Præstegårdsskolen Urban.
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Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Styrkelse af IT og teknologiforståelse i folkeskolen
2. Beskrivelse af forslag
Det foreslås at øge tildelingen til IT og teknologiforståelse i folkeskolen, så eleverne og
medarbejdernes digitale kompetencer styrkes. Desuden er der også behov for et øget
fokus på elevernes digitale dannelse.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Tildelingen skal understøtte arbejdet med IT i folkeskolen i forhold til materialer, ITudstyr og digitale klasserum. For at understøtte det pædagogiske personale vil det være
nødvendigt med et kompetenceløft. Derfor tilbydes et fagligt kursus i
teknologiforståelse, designprocesser og datalogisk tænkning. Udgifterne hertil afholdes
fra Børn- og Undervisningsministeriets pulje til kompetenceudvikling.
Tildelingen fordeler sig på 3 delprojekter, der skal give bedre muligheder for at arbejde
digitalt i folkeskolen:
First Lego League – Lego Education Center (5.-9. Klasse):
Lego Education Center skal bidrage til skabelsen af morgendagens ingeniører, forskere
og problemløsere ved at give gode oplevelser med teknologi, forskning, innovation og
projektarbejde samt ved at øge kendskabet til fx programmering, design, teknologi og
naturvidenskabelige fag.
Der opstilles Lego Education Centre på skolerne med det nødvendige udstyr og
materialer i klassesæt.
Lego Education Center – 26 stk. (engangsudgift) i 2023:

2.800.000 kr.

Hour of Code:
En gang årligt giver en global kampagne millioner af elever mulighed for at prøve
mindst en time med kodning i uge 49. I den forbindelse deltager lærere fra skoler i hele
Esbjerg Kommune i et forberedende kursus på tre timer. Alle tilmeldte skoler får udstyr
og materialer til anvendelse i ”Hour of Code” i uge 49.
Materialer til Hour of Code til alle skoler (engangsudgift) i 2023:

200.000 kr.

Digitale klasserum:
Alle skoler har klasserum, der trænger til en opgradering af de digitale muligheder. For
at sikre gode forudsætninger for arbejdet med IT og digitalisering for lærere og elever
tildeles midler til alle afdelinger i 2023 og 2024.
Opgradering af digitale klasserum 2023:

2.000.000 kr.

Opgradering af digitale klasserum 2024:

5.000.000 kr.
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4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

-

0,0

0,0

5.000,0

5.000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5.000,0
0,0

5.000,0
0,0

723.376,6

723.376,6

723.376,6

723.376,6

Anlæg
Drift

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-
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Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen
2. Beskrivelse af forslag
I dag varetages hele Specialtandplejeområdet på Regionstandplejens matrikel i Esbjerg.
Målgruppen er svært fysisk og psykisk handicappede voksne og børn.
Der betales ca. 4,3 mio. kr. årligt til Regionstandplejen for hele Specialtandplejeområdet
i Esbjerg.
Ordningen omfatter 475 borgere. Desuden henvises 65 børn/unge til behandling i fuld
narkose.
Det foreslås at hjemtage de lettere opgaver (ca. 55%) til Den kommunale Tandpleje,
hvorimod de meget specialiserede opgaver fortsat skal varetages i Regionstandplejen.
Behandlingerne, som foreslås hjemtaget, omfatter dels konventionelle behandlinger
samt behandlinger i narkose. Det vurderes, at der er kapacitet og kompetencer i
Tandplejen til at hjemtage opgaverne, da personalet allerede er uddannede til at
varetage tandpleje for borgere med særlige behov. Ligeledes råder Tandplejen over en
kæbekirurg, en specialist i kirurgi og en specialist i rodbehandlinger.
For at hjemtagelsen kan finde sted, kræver det en ombygning af eksisterende klinik på
Bakkeskolens tandklinik.
På tandklinikken bevares behandlingsrum 1, 2 og 3 til behandling og forebyggende
behandlinger for Bakkeskolens børn/unge, svarende til den del af klinikken der er
beliggende op mod skolen. Indgangsdøren til dette område genåbnes, så det bliver en
selvstændig enhed. Det bliver adskilt fra specialtandplejeområdet med branddøre,
hvilket der er i dag fra tidligere. Det giver mulighed for fælles sterilisation samt fælles
personalefaciliteter.
Ombygning skal ske af de øvrige klinikrum 4, 5 og 6 til specialtandpleje med mulighed
for narkosebehandling med opvågningsrum. Desuden skal etableres venteværelse og
kontorfaciliteter til personalet. Indgangspartiet skal ombygges til handicapvenlig
indgang. Der er i forvejen faciliteter med handicaptoilet og lift i et af behandlingsrummene.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Det forebyggende arbejde for målgruppen vil fremadrettet blive varetaget af
Tandplejens medarbejdere. Desuden tilbydes plejepersonalet fra borgernes botilbud
undervisning. Denne sidemandslæring giver borgeren øget livskvalitet, da det vil føre til
en bedre tandhygiejne. Der vil være mulighed for at dette kan udføres fra klinikken i
Ribe og fra klinikken på Bakkeskolen.
På Ribe klinikken er der allerede adgangsforhold og klinikindretning, som gør det muligt
at varetage opgaven. Klinikken kan allerede nu varetage en del af opgaveløsningen og
det forebyggende arbejde, og dermed spares den lange transportvej til Esbjerg.
Endvidere reduceres i antallet af personaletimer for det personale, som ledsager
borgeren.
Narkosebehandling skal dog foregå på Bakke klinikken. I dag behandles ca. 1/3 i
narkose. Af disse vil der være multimedicinerede patienter, som skal tilbydes
behandling enten i sygehus regi eller på specialklinikken i Regionstandplejen.
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Rationalet ved hjemtagelsen af de lettere opgaver fra Regionstandplejen forventes
skønsmæssigt at udgøre 0,5 mio. kr. årligt med fuld indfasning i år 2024.

4. Økonomi
Overslaget for ombygning af Bakke tandklinik er foretaget i samarbejde med
Ejendomme og AB-dental. Der skal foretages bygningsmæssige ændringer samt
ændring af dentaludstyr. Det forudsættes, at eksisterende klinikinventar/udstyr kan
genanvendes.
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Hjemtagelse af opgaver fra
Regionstandplejen

0,0

3.700,0

-400,0

-500,0

0,0
0,0

4.000,0
-300,0

0,0
-400,0

0,0
-500,0

-

-

-

-

Anlæg
Drift

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Det forudsætter at anlægsarbejdet foretages i 2022, hvor der pr. 1.5.22 sker
hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen. Tandplejen skal 1 år forinden- dvs. inden
1. maj 2021 - meddele, hvor mange ½ behandlingstimer, der skal behandles i
Regionstandplejen.
Den ændrede struktur kan sikre en fastholdelse af medarbejdere, kompetenceudvikling
og øget fagligt potentiale i tandplejen. Det forventes, at den faglige kvalitet garanteres
ved at hjemtage opgaven til eget regi og at økonomien bliver styrbar.
De nye behandlinger kræver udstyr til lejring af patienten både i behandlingssituationen
og ved opvågning; dette indebærer loftslifte til forflytning.
Muligheden for at behandle i narkose, betyder, at Tandplejen vil kunne varetage
tandbehandling og kirurgi på børn, som nu henvises til Regionstandplejen for
narkosebehandling. Narkosebehandlingen varetages af et narkoselægeteam som er
tilstede under hele behandlingen og opvågningen. Det samme team leverer nu narkose i
Regionstandplejen.
Det skønnes, at endnu flere opgaver kan hjemtages på sigt. Dette vil sikre et ensartet
fagligt tilbud til denne patientgruppe. Det vil kræve en opnormering på personalesiden,
som kan rummes indenfor de ressourcer, som frigives ved en mindre udgift til
Regionstandplejen.

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-
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Ændringsforslag

1. Udvidelse af kapaciteten i den selvejende daginstitution
Børnenes Kontors Daginstitution
2. Beskrivelse af forslag
Børnenes Kontors Daginstitution er en selvejende daginstitution beliggende
Langelandsvej 12 i Esbjerg. Ejendommen er ejet af daginstitutionen.
Bestyrelsen har indgået driftsaftale med Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune afholder
dermed alle driftsudgifter for institutionen efter godkendt budget.
Esbjerg Kommune har anvisningen af børn til institutionen. Der er i dag maksimalt
kapacitet til 136 børn fordelt på 53 børn i alderen 0-2 år og 83 børn i alderen 3-5 år.
Institutionen ligger i opskrivningsdistriktet Spangsbjerg-Boldesager.
Der er generelt behov for flere pladser i indre by. Der er desuden behov for at skabe
kapacitet til afhjælpning af konsekvenserne af reglerne om maks. 30% optag af børn i
de 3 daginstitutioner som er beliggende i de 2 ghetto-/udsatte områder
Hedelundgårdsparken og Stengårdsvej således, at disse børn stadig kan få tilbudt en
dagtilbudsplads i nogenlunde afstand fra bopælen.
Børnenes Kontors Daginstitution er en af de daginstitutioner, som ligger tættest på
disse områder.
Der er mulighed for at Børnenes Kontors Daginstitution kan udvide kapaciteten ved
indgåelse af lejemål i en nabobygning på Langelandsvej. Bygningen har tidligere været
anvendt til andre sociale formål, men skal ombygges til daginstitution for at opfylde de
lovmæssige krav til dette formål. Ombygningen forventes finansieret via optagelse af
lån og de årlige afdrag herpå vil blive indeholdt i huslejen.
Det forventes at projektet sammen med en ændret fordeling af aldersgrupperne i de
forskellige bygninger vil kunne øge kapaciteten med i alt 55 pladser fordelt på 33
pladser for 0-2 årige og 22 pladser for 3-5 årige.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Projektet vil tilgodese forældre fra midtbyens efterspørgsel efter dagtilbud og børn fra
ghetto-/udsatte områder vil fortsat kunne tilbydes en dagtilbudsplads i nogenlunde
afstand fra bopælen.

4. Økonomi
Indgåelse af lejemålet forventes at medføre, at der skal ske en deponering svarende til
ca. 7,1 mio. kr.
I forbindelse med ophør af lejemålet Askelunden 1-3 i 2020 forventes der mulighed for
at kunne modregne op til -9,1 mio. kr. i deponering. Bemærk at denne mulighed skal
ses i sammenhæng med forslaget om udvidelse af lejemål vedr. Børneuniverset på
Drosselvej, der forventes at medføre en deponering på 7,9 mio. kr.
Deponeringen på de 7,1 mio. kr. forventes finansieret via afsatte midler i central pulje
til imødegåelse af deponeringer og delvis modregning ved ophør af lejemålet i
Askelunden.
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Der er desuden sendt ansøgning til Social og indenrigsministeriet om dispensation for
deponeringen via lånepulje til bedre fordeling i daginstitutioner. Der forventes svar på
ansøgningen senest i september måned.
Der afsættes budget til de afledte driftsudgifter vedrørende bygningen (husleje,
vedligehold, rengøring, forbrugsafgifter m.v.). Herudover er der i 2021 afsat et
engangsbeløb til køb af inventar samt opførelse af overdækning til barnevogne.
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Udvidelse af kapaciteten i Børnenes
Kontors Daginstitution ved indgåelse
af lejemål, herunder ombygning
Deponering – lejemål (forventet)
Finansiering af afsatte midler til imødegåelse af
deponering og delvis modregning ved ophør
lejemål i Kvaglund. Der er desuden sendt
ansøgning om fritagelse for deponering til Social og
Indenrigsministeriet.
Montering/køb af inventar/overdækning
Drift af bygning, herunder husleje
Drift – Forældrebetaling
Drift - Friplads- og søskendetilskud

2.270,0

770,0

770,0

770,0

7.100,0
-7.100,0

0,0

0,0

0,0

1.500,0
815,0
-65,0
20,0

0,0
815,0
-65,0
20,0

0,0
815,0
-65,0
20,0

0,0
815,0
-65,0
20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget – intet sammenligneligt
budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Samlet set for hele dagtilbudsområdet forventes ingen konsekvenser. Det kan dog
medføre behov for mindre personale i kommunale tilbud men modsvarende mere
personale som ansættes i selvejende tilbud.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-
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Ændringsforslag

1. Udvidelse af kapaciteten i den selvejende daginstitution
Børneuniverset
2. Beskrivelse af forslag
Børneuniverset er en selvejende daginstitution beliggende i et lejemål på Drosselvej 28 i
Esbjerg.
Bestyrelsen har indgået driftsaftale med Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune afholder
dermed alle driftsudgifter for institutionen efter godkendt budget.
Esbjerg Kommune har anvisningen af børn til institutionen. Der er i dag maksimalt
kapacitet til 72 børn fordelt på 24 børn i alderen 0-2 år og 48 børn i alderen 3-5 år.
Institutionen ligger i opskrivningsdistriktet Spangsbjerg-Boldesager.
Der er behov for at skabe kapacitet til afhjælpning af konsekvenserne af reglerne om
maks. 30% optag af børn i de 3 daginstitutioner som er beliggende i de 2 ghetto/udsatte områder Hedelundgårdsparken og Stengårdsvej således, at disse børn stadig
kan få tilbudt en dagtilbudsplads i nogenlunde afstand fra bopælen.
Børneuniverset er en af de daginstitutioner, som ligger tættest på disse områder. Der er
mulighed for at udvide kapaciteten i institutionen ved en forøgelse af antallet af m2 i
nuværende lejemål idet der er tilstødende lokaler der er ledige. Lokalerne har tidligere
været anvendt til andre sociale formål (klubtilbud), men skal ombygges til daginstitution
for at opfylde de lovmæssige krav til dette formål. Ombygningen og udvidelsen af
lejemålet vil medføre en huslejestigning.
Det forventes at projektet vil kunne øge kapaciteten med i alt 60 pladser fordelt på 12
pladser for 0-2 årige og 48 pladser for 3-5 årige.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Børn fra ghetto-/udsatte områder vil derved fortsat kunne tilbydes en dagtilbudsplads i
nogenlunde afstand fra bopælen.

4. Økonomi
Indgåelse af lejemålet forventes at medføre, at der skal ske en deponering svarende til
ca. 7,9 mio. kr.
I forbindelse med ophør af lejemålet Askelunden 1-3 i 2020 forventes der mulighed for
at kunne modregne op til -9,1 mio. kr. i deponering. Bemærk at denne mulighed skal
ses i sammenhæng med forslaget om udvidelse Børnenes Kontors Daginstitution ved
indgåelse af Lejemål, der forventes at medføre en deponering på 7,1 mio. kr.
Deponeringen på de 7,9 mio. kr. forventes finansieret via afsatte midler i central pulje
til imødegåelse af deponeringer og delvis modregning ved ophør af lejemålet i
Askelunden.
Der er desuden sendt ansøgning til Social og indenrigsministeriet om dispensation for
deponeringen via lånepulje til bedre fordeling i daginstitutioner. Der forventes svar på
ansøgningen senest i september måned.
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Der afsættes budget til de afledte driftsudgifter vedrørende bygningen (husleje,
vedligehold, rengøring, forbrugsafgifter m.v.). Herudover er der i 2021 afsat et
engangsbeløb til køb af inventar.
Ombygningen af lokalerne til daginstitutionen finansieres via en huslejestigning over 10
år. Fra 2025 vil der være et fald i nuværende husleje som følge af at tidligere
ombygningsudgifter finansieret over huslejen er afregnet. Merudgiften på de 695.000
kr. falder derfor til 546.000 kr. fra 2025 og falder igen til 300.000 kr. fra 2031.
Projektet vil betyde at der skal indgås aftale om 10 års uopsigelighed på lejemålet.
Alternativ kan finansieringen ske over en længere periode (f.eks. 15 eller 20 år) med en
deraf følgende lavere årlig husleje, men med tilsvarende forlængelse af
uopsigelighedsperioden af lejekontrakten.
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Udvidelse af kapaciteten i
Børneuniverset ved udvidelse af
lejemål, herunder ombygning
Deponering – lejemål (forventet)
Finansiering af afsatte midler til imødegåelse af
deponering og delvis modregning ved ophør
lejemål i Kvaglund. Der er desuden sendt
ansøgning om fritagelse for deponering til Social og
Indenrigsministeriet.
Montering/køb af inventar
Drift af bygning, herunder husleje
Drift – Forældrebetaling
Drift - Friplads- og søskendetilskud

1.495,0

695,0

695,0

695,0

7.900,0
-7.900,0

0,0

0,0

0,0

800,0
738,0
-63,0
20,0

0,0
738,0
-63,0
20,0

0,0
738,0
-63,0
20,0

0,0
738,0
-63,0
20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget – intet sammenligneligt
budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Samlet set for hele dagtilbudsområdet forventes ingen konsekvenser. Det kan dog
medføre behov for mindre personale i kommunale tilbud men modsvarende mere
personale som ansættes i selvejende tilbud.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-
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Ændringsforslag

1. Daginstitutionen Katamaranen – tilbygning, renovering og
optimering
2. Beskrivelse af forslag
Daginstitutionen Katamaranen er beliggende på 2 adresser, Hjertingparken 386 og
Langliparken 7 i Esbjerg. (I daglig tale kaldet hhv. Hjertinggården og Sjelborg). På
adressen Langliparken er børnene fordelt i 2 selvstændige bygninger.
Hjertingparken 386 rummer både vuggestue- og børnehavebørn. Langliparken 7
rummer kun børnehavebørn. Begge ejendomme er kommunalt ejede.
Samlet set kan de 3 bygninger maksimalt rumme 25 0-2 årige og 112 3-5 årige. Der
forventes i 2020 i gennemsnit indmeldt 25 0-2 årige og 90 3-5 årige, hvor maks
kapacitet oftest udnyttes frem mod 1. april, når førskolerne modtager kommende
skolebørn fra daginstitutionerne.
Der er behov for flere vuggestuepladser i området. Samtidig er der pga. tilstanden i det
ene af Katamaranens huse på Langliparken behov for ændring i bygningskapaciteten.
Den ene af bygningerne på Langliparken er indrettet i en tidligere villa i to plan.
Indretningen er underlagt husets oprindelige funktion, hvorunder levende
etageadskillelse giver udfordringer i forbindelse med støjforplantning. Huset er
grundlæggende ikke bygget til daginstitutionsbrug. Jf. Masterplanen vurderes denne
bygning som værende uhensigtsmæssig at lægge til grund for den videre udvikling af
afdelingen. Ejendomme har desuden vurderet bygningen til at være kritisk at
vedligeholde, hvor faktuelt vandrørs-installationen er begyndt at lække og taget er i
ringe forfatning. Bygningen skal udsættes for en totalrenovering, hvis det fortsat skal
benyttes.
Den anden af bygningerne på Langliparken er forholdsvis nybygget men meget lille, og
kan kun rumme et ret begrænset antal børn ligesom personaleafsnittet kun består af et
lille kontor.
Det foreslås at der sker en tilbygning til det nyeste af husene på Langliparken og huset
indrettes til børnehavebørn. Efter tilbygningen vil der kunne rummes 112
børnehavebørn.
Alle vuggestuebørn samles i Hjertingparken og alle børnehavebørn i Langliparken.
Ved at flytte alle børnehavebørn til Langliparken vil der være plads til 50 vuggestuebørn
i Hjertingparken. I alt en udvidelse med 25 vuggestuebørn.
Den eksisterende villa på Langliparken rives ned. Da grunden er temmelig stor, ca.
16.870 m2, vil noget af området retableres som en del af udearealet, mens der samtidig
foreslås at bygge en skovbørnehave-base på en del af området.
Skovbørnehave-basen vil kunne være udflugtsmål for andre daginstitutions-afdelinger i
Esbjerg Kommune, f.eks. fra afdelinger der har trange fysiske rammer eller hvor det
pædagogisk giver børn mulighed for at aktiviteter, som hjemme-institutionen ikke kan
tilbyde, eller for daginstitutionsafdelinger i udsatte boligområder, som kan mødes og
have en hverdag med børn fra andre afdelinger fra ikke-udsatte boligområder.
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Projektet tilgodeser bedre fysiske rammer/miljø samt gode indholdsrammer for
børnenes hverdag. Børnene bliver samlet på et færre antal adresser. Forældrene får
udvidet valgmulighed i forhold til vuggestuepladser.

4. Økonomi
Der afsættes en samlet anlægssum på 19,896 mio. kr., hvor 14,896 mio. kr. går til
Katamaranen til tilbygning og renovering af Langliparken samt nedbrydning af
eksisterende villa. I anlægsprojektet indgår ca. 0,3 mio. kr. til mindre arbejder i
Hjertingparken.
Projektet medfører mulighed for at udvide med 25 vuggestuepladser.
Driftsomkostningerne til vuggestuepladser indgår i budgettet for området, og medfører
derfor ikke meromkostninger.
Derudover afsættes 5,0 mio. kr. til nybyggeri af en skovbørnehave inklusiv inventar.
Afledt drift af skovbørnehaven omfatter bygningsdrift og transport af børn til
skovbørnehaven.
Alternativt foreslås at tilbygningen til det nyeste af husene på Langliparken indrettes til
både vuggestue og børnehavebørn. Efter tilbygningen vil der kunne rummes 25
vuggestuebørn og 64 børnehavebørn. Dette vil i stedet medføre en samlet anlægsudgift
på 12,695 mio. kr., og dertil 5,0 mio. kr. til nybyggeri af skovbørnehave.
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Daginstitutionen Katamaranen Langliparken – der laves en
tilbygning, eksisterende villa
nedbrydes, vuggestuebørn samles i
Hjertingparken, børnehavebørn
samles i Langliparken. Samlet set
udvides med 25 vuggestuepladser.
Derudover nybyggeri af
skovbørnehave

0,0

0,0

19.896,0

513,0

Anlæg – ekskl. skovbørnehave
Drift –afledt bygningsdrift – brutto
Drift – forældrebetaling
Drift – friplads-/søskendetilskud

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

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

14.896
0,0
0,0
0,0

0,0
267,0
-57,0
18,0

Anlæg – skovbørnehave
Drift – afledt bygningsdrift skovbørnehave – brutto
Drift – forældrebetaling - skovbørnehave
Drift – friplads-/søskendetilskud - skovbørnehave

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

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

5.000,0
0,0
0,0
0,0

0,0
306,8
-31,9
10,1

Områdets totale budget – intet sammenligneligt
budget

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Samlet set for hele dagtilbudsområdet forventes ingen konsekvenser. Det forventes at
antallet af dagplejere falder, modsvarende stiger antallet af ansatte i daginstitutioner.
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6. Konsekvenser for andre politikområder
Projektet vil blive overdraget til Teknik & Miljø til udførelse.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-
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Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Ribe Svømmebad. Udvidelse af nuværende kommunale
faciliteter
2. Beskrivelse af forslag
Ribe Svømmebad er en kommunal institution og udvidelse af svømmebadet er et
kommunalt forslag. Det er afgørende at forbedre Ribe Svømmebad, så det bliver et
attraktivt sted at være; både for de lokale men også for turister. I Ribe mærker man
konkurrencen fra specielt Rødding, Vejen samt Skærbæk.
Projektet har været en del af budgetforhandlingerne gennem de sidste 4 år.
Arbejdsgruppen fra Ribe Fritidscenter og Svømmebad der har arbejdet for udvikling af
Ribe Svømmebad, efterlyser en politisk tilkendegivelse af og en kommunal stillingtagen
til, om det er et projekt med fremtid i.
Et arkitektfirma fra Århus har kigget på opgaven og i samarbejde med arbejdsgruppen
er der udarbejdet et endeligt forslag om udvikling af Ribe Svømmebad med nyt
varmtvandsbassin og wellness.
Efter nærmere analyse af Ribe Svømmebad er der fundet en egnet placering til det nye
varmtvandsbassin. I det nord/vestlige hjørne opføres en tilbygning på ca. 180 m2.
Placeringen er meget synlig i forhold til Ribe Fritidscenter og ankomsten generelt.
Facaden udformes primært som glasfacade i aluminium med lavenergiruder, hvor der
etableres solafskærmning i det øverste felt.
Placeringen af det nye varmtvandsbassin er velegnet til og gør det muligt at samle flere
funktioner i svømmebadet omkring hinanden, så der opstår et wellnessområde. Det
nuværende trænings- og soppebassin er med til at forstærke denne oplevelse.
I tilbygningen opføres et nyt varmtvandsbassin på ca. 70 m2, med en dybde fra 1,2 til
1,4 m. Bænken i varmtvandsbassinet forsynes med boblezone og i rundingen af
bassinet etableres 3 massagedyser, som placeres i forskellige højder. Ydermere
etableres der et spabad i et hjørne mod det nye glasparti.
Vandbehandlingsanlægget til varmtvandsbassinet og spabadet opbygges som et fælles
anlæg med en maksimal temperatur på 34 grader.
Placeringen af tilbygningen er også velegnet af tekniske årsager. Det bliver muligt at
tilgå den eksisterende kælder og de forskellige forsyninger der på en uproblematisk
måde. Selve filteranlægget placeres i en teknikkælder umiddelbart ved siden af det nye
varmtvandsbassin og ved siden af udligningstanken, som er placeret under
promenadedækket.
I den eksisterende bygning mod syd etableres nyt depotrum, samt et relax-område på
29 m2.
I de nuværende depotrum bliver der mulighed for at lave et mindre wellness område,
bestående af en mindre sauna og dampkabine samt bruser.
Samlet anlægsudgift er 10.485.400 kr. Anlægsbeløbet ønskes afsat i budget 2023 kr.
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Udgifterne fordeler sig på følgende etaper:
Etape 1 – tilbygning
Etape 2 – sauna
Etape 3 – reducering af soppebassin
Etape 4 – etablering af ny udendørs rutsjebane
Etape 5 – etablering af plint og glasvæg mellem bassiner

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Udvikling af svømmebadets faciliteter.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

10.555,3

144,9

0,0

10.485,4
69,9

0,0
144,9

2.162,8

2.153,9

2.153,9

Indsatsområde / resultatkrav

Ribe Svømmebad. Udvidelse af
nuværende kommunale faciliteter
Anlægsprojekt
Afledt drift netto

Områdets totale budget (driftsramme Ribe
Svømmebad, Kultur & Fritidsudvalget)

2.171,2

* I beregningen af afledt drift indgår både øgede indtægter, udgifter og personalemæssige konsekvenser.
** Da rådighedsbeløbet er skubbet til 2023 vil den manglende prisfremskrivning blive medtaget i forbindelse
med ansøgning om anlægsbevilling.

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Der er afsat 190.000 kr. til udvidelse af normeringen med 20 timer ugentligt til
forskellige opgaver samlet for hele badet.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Udvendig bygningsvedligeholdelse overføres til Teknik & Byggeudvalget.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ribe Svømmebad har løbende været omfattet af generelle budgetreduktioner.
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Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Anlægstilskud til Aktivitets- og Kulturhus i Lustrup/Damhus
2. Beskrivelse af forslag
En styregruppe ved Lustrup-Damhus Beboerforening ansøger om tilskud til nyt Aktivitets
og Kulturhus. Ansøgningen er kommet ind via lokalrådsmøde med Økonomiudvalget.
Projektet blev placeret i anlægspuljen ved budgetvedtagelsen for Budget 2020.
Forvaltningen har den 10. maj 2020 modtaget en opdateret ansøgning til Budget 20212024.
Det nye Aktivitets- og Kulturhus skal bruges til idrætsaktiviteter, men også til sociale og
kulturelle aktiviteter. Ydermere er der planer om at etablere en ungdomsklub, der skal
være aktivitetssted og samlingssted for områdets børn og unge. Antal af aktiviteter er på
et sådant niveau, at det nuværende forsamlingshus ikke kan huse det.
Af tidligere regnskaber for Lustrup/Damhus Forsamlingshus samt af fremsendte
ansøgning til nyt Aktivitets- og Kulturhus fremgår det, at der er begrænsede
tilskudsberettigede aktiviteter og en væsentlig lejeindtægt fra udlejning af festsal.
Forvaltningen har på denne baggrund bedt styregruppen for projektet om at uddybe
forventet aktivitetsniveau samt redegøre for, hvilke kulturelle aktiviteter der påtænkes at
skulle foregå i Aktivitets- og Kulturhuset.
Listen over forventede aktiviteter, såvel tilskudsberettigede, kulturelle samt private
arrangementer er gennemgået og afklaret rent juridisk. Den aktivitet som Aktivitets- og
Kulturhuset fortrinsvis skal benyttes til, er aktiviteter som Esbjerg Kommune lovligt kan
støtte.
Det er Lustrup-Damhus Beboerforening der står for driften og vedligehold af det
nuværende Forsamlingshus. Esbjerg Kommune er hverken bygnings- eller matrikelejer.
Der er på ugebasis 3-4 idrætsaktiviteter i det nuværende forsamlingshus. Huset er ikke
længere tidssvarende og fremstår udtjent og er dyr i drift. Igennem de sidste fem år har
de årlige forbrugsudgifter været ca. 30.000 kr. Årlige lejeindtægter for ca. 20.000 kr.
Aktivitetstimer årligt ca. 20 – 60 og der er blevet udbetalt ca. 3-5.000 kr. i lokaletilskud.
Den lokale styregruppe i Lustrup-Damhus har modtaget et tilbud for opførelse af nyt
kultur og aktivitetshus. Heri indgår nedrivning af det eksisterende forsamlingshus.
Finansieringsforslag:
Samlet anlægssum (2020 tilbud fra Entreprenør, inkl. moms)
Tilskud fra Beboerforeningen (kassebeholdning)
Fonde (Forventet bidrag)
Eget arbejde (Tilkendegivelser fra beboere – flere med relevant
håndværksmæssig baggrund)
Husstandsindsamling
Sponsorater fra lokale virksomheder (Mange selvstændige har givet
tilsagn om støtte i størrelsen 5-10.000 kr.)
Tilskud fra Esbjerg Kommune (udbetalt værdi)
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4.000.000 kr.
-175.000 kr.
-300.000 kr.
-800.000 kr.
-325.000 kr.
-300.000 kr.
2.100.000 kr.

Kultur & Fritidsudvalget

KF 10-51

Fritid

Budget 2021-24

Lustrup-Damhus Beboerforening har sammen med Esbjerg Kommunes Landdistrikt
Konsulent & Fundraiser selekteret og indsamlet oplysninger om, hvilke fonde der er
relevante ift. Projektet.
Status primo juni 2020 er, at kassebeholdningen udgør ca. 175.000 kr. og der er tilsagn
om sponsorater fra lokale virksomheder på ca. 300.000 kr.
Indsamlingsarbejdet intensiveres hen over sommeren og egenfinansieringen forventes på
plads i løbet af 2020.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

1.743,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Tilskud til Aktivitets- og Kulturhus i
Lustrup / Damhus, anlæg.
Områdets totale budget (intet sammenligneligt)

Forsamlingshuset er ikke frivillig momsregistreret på udlejning af ejendom. Esbjerg
Kommune kan derfor afløfte tilskudsmoms.

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen.

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 10-52

Fritid

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Vester Nebel Idrætsforening ansøger om udvidelse af Vester
Nebel Multihal
2. Beskrivelse af forslag
Ved budgetforliget for perioden 2018-2021 blev projektet placeret i anlægspuljen uden
beløbsangivelse. Dette gør sig også gældende til budgetforhandlingen for budget 20202023. Vester Nebel Idrætsforening arbejder på at kvalificere projektet yderligere med
henblik på at indsende en kvalificeret ansøgning.
Fritid er i dialog med Vester Nebel Idrætsforening, da foreningen måske ønsker en
anden ejerkonstruktion af multihallen. Hertil kommer, at Esbjerg Kommunes lejeaftale
med DIN Forsyning på dele af bygningsmassen udløber 1. maj 2024, hvorfor det har
været vanskeligt for lokalområdet at definere et udviklingsprojekt, når fremtiden er
uvis.
Der henvises til intelligent forslag til Budget 2021-24 om afsættelse af rammebeløb til
mere entydigt ejerforhold for Vester Nebel Multihus.
Ifølge den tidligere ansøgning var der et konkret et ønske om, at omklædnings- og
baderummene udvides, ligesom der ønskes yderligere et depotrum samt toilet med
adgang udefra. Der påtænkes en tilbygning på knap 100 m2.
Baggrunden for ansøgningen var, at deltagerantallet på diverse holdaktivitet er steget
væsentligt, således der ikke er plads til alle deltagere i omklædningsrummene /
badefaciliteterne, hvilket medfører at også handicaptoilettet anvendes til omklædning.
Samtidig mangler der opbevaringsplads, hvilket har været et problem gennem flere år,
mængden og størrelsen af redskaber gør, at det er svært at holde orden samt opbevare
det hele i nuværende depotlokale.
Der er herudover mange brugere af petanque-, beachvolley- og skaterbanen udenfor,
hvorfor der også ønskes et toilet med adgang udefra.
Det foreslås på dette grundlag, at dette udviklingsforslag placeres i anlægspuljen indtil
den igangværende proces med lokalområdet er tilendebragt, og der mere konkret
foreligger et projektforslag, som tager højde for et mere entydigt ejerforhold.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Vester Nebel Idrætsforening ansøger
om udvidelse af Vester Nebel Multihal
Anlæg
Drift

Områdets totale budget (fritidsbygninger under
Kultur & Fritidsudvalget)

27.08.2020

?

?

?

?

?
?

?
?

?
?

?
?

5.769,8

5.980,1

5.919,3

5.926,2

Kultur & Fritidsudvalget
Fritid

KF 10-52
Budget 2021-24

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Fritidsbygningsområdet har løbende været omfattet af generelle og konkrete
besparelser og også konkrete projektudvidelser.

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 10-53

Fritid

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Vester Nebel Multihal – rammebeløb til mere entydigt
ejerforhold
2. Beskrivelse af forslag
Vester Nebel Multihal (Hygumvej 23, 6715 Esbjerg N) administreres i dag som en
fritidsbygning til brug for folkeoplysende foreninger.
Frem til 2004 var der varmeværk inkl. et tilhørende halmlager i bygningen. Hele den
oprindelige bygningsmasse var og er stadig ejet af DIN Forsyning A/S.
Pr. 1. maj 2004 indgår Esbjerg Kommune et lejemål med DIN Forsyning A/S om ”det
tidligere halmlager” på 385 m2 til folkeoplysende aktiviteter og således, at Esbjerg
Kommune udvider og selv etablerer et Multihus inkl. faciliteter.
Lejeaftalen er uopsigelig for ejer i 20 år, hvorefter lejekontrakten kan genforhandles
med henblik på en ny 20-årig periode, dvs. lejeaftalen udløber pr. 30. april 2024, hvis
der ikke sker genforhandling. Fra lejers side er der en opsigelsesfrist på 1 år til udløbet
af et år.
I 2004 tilbygger Esbjerg Kommune yderligere 195 m2 og igen yderligere 80 m2 i 2012.
I dag





er der følgende fordeling:
Jorden ejes 100% af DIN Forsyning A/S
145 m2 bygning ejes og benyttes af DIN Forsyning A/S
385 m2 bygning ejes af DIN Forsyning A/S og lejes til Esbjerg Kommune
275 m2 bygning ejes af Esbjerg Kommune

Den samlede bygningsmasse er på 805 m2.
Der kan derfor med fordel arbejdes henimod et mere entydigt ejerforhold, således at
Esbjerg Kommune og DIN Forsyning kommer til at eje hver sin del af matriklen og hver
sin bygningsmasse.
Herved vil Esbjerg Kommune ved en engangsinvestering spare fremtidig lejebetaling på
125.400 kr. årligt, men vil dog samtidig få ekstra udgifter til bygningsdrift på de 385 m2
på 43.400 kr. årligt (udvendig bygningsvedligeholdelse og mistet ejendomsskatteindtægt) samt drift af de tilhørende grønne områder anslået til 30.000 kr. årligt. I dag
betaler DIN Forsyning alene for græsklipning, men resten klares lokalt og med hjælp fra
Landsbypedelordningen.
Det skal nævnes, at DIN Forsyning ikke er kontaktet forud for udarbejdelse af dette
forslag.
Derfor ønskes afsat et rammebeløb på 3,0 mio. kr. til det videre arbejde med
processen, idet der i starten af 2020 også har været en henvendelse fra lokalområdet til
DIN Forsyning med et ønske om måske at kunne ”overtage” lejeaftalen fra Esbjerg
Kommune, og dermed bringe driften af Vester Nebel Multihus på lokale hænder med de
frihedsgrader ift. benyttelsen af huset, der hører til det, men også de tilhørende
økonomiske forpligtelser.

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 10-53

Fritid

Budget 2021-24
Fritid har juni 2020 haft opstartsmøde med en ”arbejdsgruppe” bestående af
repræsentanter fra Vester Nebel Idrætsforening, lokalområdet og Fællesrådet. Der er et
klart ønske fra lokalområdet om ombygning og udvidelse af multihallen, samt øget
anvendelse for flere målgrupper, som dagligt har aktiviteter omkring multihallen. Pga.
usikkerheden omkring udløbet af lejeaftalen har det været vanskeligt at arbejde med
forskellige scenarier for om- og udbygning. Det er dog aftalt, at der skal arbejdes videre
med forskellige muligheder i efteråret, herunder også en eventuel anden
ejerkonstruktion også i forholdet mellem Esbjerg Kommune og lokalområdet.
Det foreslås derfor, at processen med lokalområdet færdiggøres, men at der allerede nu
gives økonomisk mulighed for, at Esbjerg Kommune kan agere i forhold til det resultat
den efterfølgende proces vil vise.
Samtidig henvises til udviklingsforslaget vedr. udvidelse af Vester Nebel Multihus, som
dog også mangler konkret kvalificering af indhold og økonomi pga. den forestående
proces.
Rammebeløbet er afsat ud fra viden om ejendomsværdier, udgifter forbundet med
juridiske udredninger samt nødvendige bygningsmæssige tiltag.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Vester Nebel Multihal – rammebeløb
til mere entydigt ejerforhold
Anlæg
Drift

Områdets totale budget (fritidsbygninger under
Kultur & Fritidsudvalget)

3.000,0

-52,0

-52,0

-52,0

3.000,0
0,0

0,0
-52,0

0,0
-52,0

0,0
-52,0

5.769,8

5.980,1

5.919,3

5.926,2

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen

6. Konsekvenser for andre politikområder
I forbindelse med en eventuel udmøntning kan der blive konsekvenser for
Økonomiudvalget ift. mistet ejendomsskatteindtægt og Teknik & Byggeudvalget ift.
ekstra udvendig bygningsvedligeholdelse.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Fritidsbygningsområdet har løbende været omfattet af generelle og konkrete
besparelser og også konkrete projektudvidelser.

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 30-50

Kultur

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Etablering af betonbelægning på restareal ved GAME
2. Beskrivelse af forslag
I forbindelse med det foreslåede anlæg af en ny og fuldt fondsfinansieret skaterbane
ved GAME Streetmekka, vil områdets forplads efter planen blive ændret markant. Ifølge
planerne udskiftes hovedparten af den eksisterende asfalt med støjsvag og miljøvenlig
beton. Når banen er anlagt, vil der imidlertid stadig været 168 m2 gammel asfalt
tilbage. Asfaltens tilstand er så ringe, at det må forventes, at den alligevel skal udskiftes
eller repareres i løbet af de kommende år. Det foreslås derfor allerede nu, såfremt
anlægget af den nye skaterbane gennemføres, at erstatte de resterende 168 m2
gammel asfalt med ny beton, da udgiften hertil vil være mindre, hvis hele området
renoveres samtidig. Udskiftningen af de 168 m2 gammel asfalt vil kun blive gennemført,
hvis det planlagte anlæg af ny skaterbane virkeliggøres.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Betonbelægning på restareal ved
GAME, anlæg

246,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget (projektbudget)

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen

27.08.2020

Sundhed & Omsorgsudvalget

SO 10-50

Omsorg & Pleje
Omprioriteringsforslag 0,5 %

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Aflastningsboliger Margrethegården Ribe
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Plejecenter Margrethegården i Ribe ønskes udbygget med 2 aflastningsboliger. I dag
består Plejecenter Margrethegården af 77 boliger.
Esbjerg Kommune ønsker at styrke støtten til pårørende til ældre, som modtager hjælp
samt opnormere antallet af aflastningspladser i kommunen.
Indsatsens indhold er fremkommet ved afholdelse af et visionsseminar i november
2018, hvor Sundhed & Omsorgsudvalget havde inviteret kommunens Ældreråd,
Ældresagen og Handicapråd til at debattere værdighedspolitik og indsatsen overfor
pårørende.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
-

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Aflastningsboliger Margrethegården
Ribe
Anlæg
Drift

1.530,0

900,0

900,0

900,0

1.080,0
450,0

0,0
900,0

0,0
900,0

0,0
900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

27.08.2020

Sundhed & Omsorgsudvalget

SO 10-51

Omsorg & Pleje
Omprioriteringsforslag 0,5 %

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Sektorplan 2020-30 i forhold til Plejehjem og fremtidig
dækningsgrad herunder Ældrebolig+
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Sundhed & Omsorgs Sektorplan 2019-34 og den kommende revision, Sektorplan 202030, viser en klar tendens. Befolkningstilvæksten for seniorer over 65 år stiger kraftigt i
de kommende år. Denne tilvækst sætter pres på den såkaldte dækningsgrad – antallet
af plejeboliger pr. 100 borger over 80 år.
Esbjerg Kommune har i dag en politisk vedtaget dækningsgrad på 15,66%. Den
vedtagne dækningsgrad kommer under voldsomt pres i de kommende ti år. Politisk
fastsættelse af dækningsgraden for de kommende ti år kommer til politisk behandling
senere på året ved behandling af Sektorplan 2020-30.
Sektorplanen handler om den fremtidige fysiske planlægning. Kernen i den fysiske
planlægning er opfylde dækningsgradens krav til antal plejeboliger, men også at tænke
i andre boligformer – herunder det såkaldte Ældrebolig+. Denne nye boligform går ud
på, at ældreboliger uden døgnbemanding - som plejeboligerne har - udbygges med
muligheden for tilkald til sygeplejeklinikker på plejehjemmene.
Ældrebolig+ bliver en del af seniorbyen i Projekt Krebsestien, hvor det kommende
plejehjem Sirius Seniorbos sygeplejeklinikker knyttes sammen med seniorbyens
seniorboliger, som Claus Sørensen Ejendomme opfører. Derudover har seniorbyen også
en privat praktiserende lægepraksis foruden sundhedsfaglige tilbud placeret i Sirius
Seniorbos stueetage. De forskellige sundhedsfaglige tilbud er med til at skabe et
seniorvenligt miljø, hvor målet er, at borgerne kan blive længst muligt i egen bolig. I
dette tilfælde, at seniorboligernes beboere kan bo i en længere årrække i deres egen
bolig fremfor at flytte i en plejebolig.
Nærværende forslag omhandler Sundhed & Omsorgs arealreservation i Sønderris ved
Sønderrisvej / Tarphagevej. Dette areal foreslår Sundhed & Omsorg at anvende til en ny
seniorvenlig bydel fra 2025, da befolkningsudviklingen fra 2024 og frem sætter
voldsomt pres på dækningsgraden.
Der søges derfor med dette budgetforslag 3 mio. kr. i 2023 til det forberedende arbejde
med dannelsen af en seniorby. Her tænkes på arkitekttegninger, et afsat beløb til
grundkapital til kommende pleje- eller ældreboliger (almene boliger) og andre
forberedende udgifter.
Målet er at skabe en bydel a la seniorbyen i Projekt Krebsestien. En seniorvenlig bydel
ligger fint i spænd med den strategiske udviklingsplan for Sønderris, som blandt andet
indeholder et ønske om seniorvenlige boliger i et trygt og seniorvenligt miljø.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
-

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

27.08.2020

2021

2022

2023

2024

Sundhed & Omsorgsudvalget

SO 10-51

Omsorg & Pleje

Budget 2021-24

Indsatsområde / resultatkrav

Sektorplan 2020-30 i forhold til
Plejehjem og fremtidig dækningsgrad
herunder Ældrebolig+

0,0

0,0

3.000,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3.000,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Anlæg
Drift

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
- Ved at afsætte midler til grundkapital vil det få konsekvenser for politikområdet
Finansiering under Økonomiudvalget. Der vil skulle findes grundkapital fra Støttet
Byggeris afsatte pulje til grundkapital til opførelse af almene boliger (pleje- og
ældreboliger).

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

27.08.2020

Sundhed & Omsorgsudvalget

SO 10-52

Omsorg & Pleje

Budget 2021-24

1. Viderearbejde med Helhedsplan for ”planteskolegrunden”
Bramming (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Med udgangspunkt i den politiske behandling af Helhedsplan Bramming, som løber af
stablen i efteråret 2020, søges der i forlængelse af behandlingen om 1 mio. kr. i 2021 til
det videre arbejde med Helhedsplan Bramming.
Helhedsplan Bramming er et udviklingsprojekt af et nyt bydelsområde i området
omkring Idræts Allé, Gabelsvej og Bakkevej i Bramming. Den såkaldte
”Planteskolegrund” – et ubenyttet areal ejet af Jensens Planteskole – er drivkraften i
Helhedsplanen. Den politiske behandling af Helhedsplan Bramming har til formål at
sætte en lokalplansproces i gang, så ”Planteskolegrunden” kan ændre anvendelse til
boligformål/sundhedshus.
Der påtænkes i Helhedsplanen, at der skal opføres boliger på ”Planteskolegrunden”.
Boliger, som kan være drivkraften i udviklingen af en ny bydel, hvor de nuværende
kommunale institutioner i området – Plejecenter Solgården, Bramming Kultur- og
Fritidscenter, kommunale pavilloner indeholdende kommunalt støttede tilbud samt
Nordre- og Bakkevejens Skole – kan være med til at skabe en ny bydel præget af
sundhedsfaglige tilbud, gode fritidsaktiviteter og en summen af liv gennem det meste af
dagen til gavn for borgerne i og udenfor området.
Hvis den politiske behandling resulterer i opstart af en lokalplansproces, søges der med
dette budgetforslag anlægsmidler i 2021 til udarbejdelsen af en sådan lokalplan,
ligesom de søgte midler kan anvendes til konkrete tegninger på etablering af
udendørsfaciliteter i forbindelse med Bramming Kultur- og Fritidscenter samt til
tegninger vedrørende større renoveringsarbejder af og ombygninger til Bramming
Kultur- og Fritidscenter.
Interessenterne omkring Bramming Kultur- og Fritidscenter, som er blevet hørt i
arbejdet med Helhedsplanen, har alle givet udtryk for, at de ønsker en ny yderligere
indgang til Bramming Kultur- og Fritidscenter fra Bakkevej. Tegninger til en sådan
indgang kan det ansøgte beløb ligeledes benyttes til.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
-

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Viderearbejde med Helhedsplan
Bramming
Anlæg
Drift

Områdets totale budget

27.08.2020

1.000,0

0,0

0,0

0,0

1.000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sundhed & Omsorgsudvalget
Omsorg & Pleje

SO 10-52
Budget 2021-24

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

I forhold til et eventuelt lokalplansarbejde vil Plan-afdelingen under
politikområdet Byfornyelse blive påvirket.

-

I forhold til eventuelle ombygninger af Bramming Kultur- og Fritidscenter vil
politikområdet Fritid blive påvirket.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

27.08.2020

Sundhed & Omsorgsudvalget
Kommunal boligforsyning

SO 30-50
Budget 2021-24

Plan for renovering af udlejningsejendomme på Gl. Vardevej
(Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Esbjerg Kommune har en række udlejningsejendomme på Gl. Vardevej. Boligerne lejes
ud uden indbetaling af indskud, ligesom boligen ved fraflytning lejes ud igen uden
nævneværdig renovering. Denne praksis er medvirkende til at holde huslejen på et
fornuftigt niveau. En afledt følge af denne praksis er også, at boligerne og de enkelte
opgange i dag fremstår meget nedslidte.
Der har i de senere år været et fokus på at få løftet standarden i boligerne til et
acceptabelt niveau, hvilket også vil medvirke til, at livskvaliteten for beboerne højnes.
I budget 2018-21 blev der afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for hele
Strandby-området, hvori området omkring Gl. Vardevej indgår. Helhedsplanen var et
ønske om at hæve niveauet for de kommunale boliger på Gl. Vardevej. Helhedsplanen
indeholder en beskrivelse af de fysiske forhold og en tilhørende tilstandsrapport.
I budget 2019-20 indgik der forslag om en større renovering af boligerne på Gl.
Vardevej. Forslaget lød på renovering af en hel opgang og gårdmiljøet til et beløb på 5,7
mio. kr. Forslaget blev ikke prioriteret ind i budgettet.
I budget 2020-23 indgik der forslag med to mulige scenarier om at få renoveret et vist
antal boliger årligt. Forslaget blev ikke prioriteret ind i budgettet. Der blev afsat en
ramme på 500.000 kr. i budget 2020 til afprøvning af alternative løsningsmodeller vedr.
vedligeholdelse og renovering af udlejningsejendommene på Gl. Vardevej.
Forligspartierne ønsker både at højne boligstandarden for de udsatte beboere på stedet
samtidig med, at huslejen holdes på et fornuftigt niveau.
Sundhed & Omsorgsudvalget har drøftet sag omkring muligheder for ejendommene
herunder overdragelse til almennyttige boligselskab og renovering.
Det er undersøgt om ejendommene kan overdrages til et almennyttigt boligselskab.
Dialogen har vist, at det ikke er en mulighed.
Det foreslås at:
66 boliger på Gl. Vardevej renoveres over en 4 årig periode inkl. renovering af baderum
i kældre, opgange, kloak, vinduer og tagudskiftning. Lejlighederne renoveres i takt med,
at de fraflyttes. Det vil betyde, at der vil blive en periode med manglende
huslejeindbetaling. Udgiften vil ikke være ens over de 4 år, da det foreslås, at
renovering af fælles faciliteter og vinduer/tag i de første 2 budgetår.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Lejemålenes stand på Gl. Vardevej højnes ned dette udviklingsforslag, hvilket medvirker
til kommunens vision om attraktive boliger for alle kommunens borgere.
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Sundhed & Omsorgsudvalget

SO 30-50

Kommunal boligforsyning

Budget 2021-24

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav
Renovering af 66 boliger på Gl. Vardevej inkl.
renovering af baderum, vinduer, tag mm.

5.800

5.467

2.554

2.554,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Drift

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
6. Konsekvenser for andre politikområder
Social & Arbejdsmarkedsudvalget

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

27.08.2020

Sundhed & Omsorgsudvalget
Kommunal boligforsyning

SO 30-51
Budget 2021-24

Plan for renovering af udlejningsejendomme i Østerbyen
(Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Esbjerg Kommune har en række udlejningsejendomme i Østerbyen ved J L Heibergs
Allé/Hans Tausens Vej i Esbjerg. Boligerne lejes ud uden indbetaling af indskud, ligesom
boligen ved fraflytning lejes ud igen uden nævneværdig renovering. Denne praksis er
medvirkende til at holde huslejen på et fornuftigt niveau. En afledt følge af denne
praksis er også, at boligerne og de enkelte opgange i dag fremstår meget nedslidte.
Der har i de senere år været et fokus på udlejningsejendomme på Gl. Vardevej for at få
løftet standarden i boligerne til et acceptabelt niveau, hvilket også vil medvirke til, at
livskvaliteten for beboerne højnes. I forbindelse med, at der er udarbejdet en
tilstandsvurdering og helhedsplan for Gl. Vardevej, er der udarbejdet en tilsvarende
vurdering af ejendommene ved J L Heibergs Allé/Hans Tausens Vej.
Der er i 2019/2020 udarbejdet tilstandsvurdering for 7 ejendomme i Østerbyen, der
indeholder 141 boliger (8.874 m2). Denne afdækker et omfattende behov for
renovering, hvoraf en del er akutte opgaver. Blandt andet er der udfordringer med
indeklima, da badeværelser ligger midt i ejendommen uden mulighed for naturlig
ventilation. Den samlede udgift til renovering er på 45,9 mill. kr. til akutte behov og
70,5 mill. kr. til øvrige behov der kan/bør overvejes.
Sundhed & Omsorgsudvalget har drøftet sag omkring muligheder for ejendommene
herunder overdragelse til almennyttige boligselskab, renovering, mulighed for reduktion
af boliger og salg af grunden i Østerbyen over en periode på forventet ca. 5 år. Notat
fra Borger & Arbejdsmarked vurderes det, at denne periode kan reduceres jf. antal
årlige tilflytninger i perioden 2000-2019.
Det er undersøgt om ejendommene kan overdrages til et almennyttigt boligselskab.
Dialogen har vist, at det ikke er en mulighed.
Dette udviklingsforslag er et af flere mulige scenarier.
1. Vedr. boligerne i Østerbyen foreslås det, at antallet af boliger reduceres.
Borgere, der i dag anvises boliger her, vil fremadrettet blive anvist boliger ved de
almennyttige boligselskaber, ved at gøre brug af den kommunale anvisningsret.
Boligerne genudlejes ikke ved fraflytning. I takt med at ejendommene er
fraflyttet, vil de blive revet ned. Det forventes at vare ca. 4 år, før alle
ejendomme er fraflyttet. Grunden sælges efterfølgende til andet formål.
Udgiften til nedrivning af bygningen og retablering af grund er anslået til 950
kr/m2 ekskl. Moms. Beløbet er et erfaringstal ifm. nedrivning af
folkeskoler/parcelhuse o.l. Der er ikke specifikke erfaringstal for
etageejendomme med kælder, hvorfor beløbet kan blive højere. Der kan være
yderligere udgifter til bortskaffelse af miljøfarligt materiale ifm. nedrivning.
Nedrivningsprisen skal kvalificeres yderligere, hvis forslaget realiseres.
Det er ikke prissat, hvad grunden kan sælges for.
2. Der iværksættes renovering af boligerne jf. tilstandsvurdering og helhedsplan.

27.08.2020

Sundhed & Omsorgsudvalget

SO 30-51

Kommunal boligforsyning

Budget 2021-24

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ved forslag 1 vil kommunens antal af boliger reduceres over en ca. 5 årig periode med
141 boliger i Østerbyen. Borgere, der ellers ville have fået anvist bolig i Østerbyen, vil få
anvist boliger i almennyttige boligselskaber, hvor lejemålets stand er bedre end i de
nuværende boliger i Østerbyen.
Ved forslag 2 vil lejemålenes stand højnes ned dette udviklingsforslag, hvilket medvirker
til kommunens vision om attraktive boliger for alle kommunens borgere.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Forslag 1
Nedrivning af 7 ejendomme i Østerbyen over 4
år
nedrivning af 7 ejendomme og retablering
af grund
salg af grund
Forslag 2
Renovering af 7 ejendomme (141 boliger)
Akut behov (baderum,
ventilation/udsugning, facaderenovering
inkl. Vinduer/døre
Renoveringer der bør foretages sammen
med akut behov (udskiftning tag og
tagrender, renovering af boliger –
overflader, køkkener, installationer
Øvrige tiltag – kældre (stikkontakter,
ståldøre), opgange (trappegelændere),
diverse (varmeinstallation, adgangssystem,
nye cykelskure, udebelysning mm.)
I alt forslag 2

1.204,3

2.408,7

2.408,7

16.200,0

16.200,0

13.494,6

18.455,6

18.455,6

17.115,5

8.688,9

1.947,6

1.947,6

1.947,6

1.947,6

36.603,2

36.603,2

32.557,7

10.636,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Drift

Områdets totale budget

2.408,7
?

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
Når bygninger i Østerbyen er nedrevet efter ca. 5 år, betyder den en reduktion af timer
vedr. viceværter.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Social & Arbejdsmarkedsudvalget

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

27.08.2020

Esbjerg Kommune
Budget 2021-24

Udviklingsforslag
Drift

Generelt forslag

G-1
Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Regulering af demografi
2. Beskrivelse af forslag
Jf. ændret befolknings- og elevprognose justeres demografien på følgende områder:
Skole, SFO og klub
Der foretages en række tilretninger i forbindelse med demografien på Skole, SFO og
klubområdet.
De største poster er fri- og privatskoler og normalundervisningen fordelt efter klasser.
Der sker en stigning i antallet af tilmeldte børn i fri- og privatskoler, modsat falder
antallet af børn, som er tilmeldt efterskoler og ungdomskostskoler.
På normalundervisningen er der et markant lavere elevtal.
Tandplejen har et fald i antallet af brugere i forhold til sidste års beregning.
I SFO og Klub er der et fald i antallet af indmeldte børn.
Børn & Dagtilbud
Dagtilbud reguleres primært som følge af forventningen om markant færre børn i
alderen 0-5 årige i befolkningen. Dette modsvares delvist af en større efterspørgsel fra
forældrene til pladser for 0-2 årige, mens efterspørgslen efter pladser til 3-5 årige er
uændret. Der er et mindre fald i udgifterne til friplads- og søskendetilskud. Der er også
et mindre fald i udgifterne på Sundhedsplejen.
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.

2021

2022

2023

2024

-35.984,5

-37.778,3

-33.169,7

-31.070,1

-12.507,5
-13.921,2
-2.327,7
-7.228,1

-15.022,4
-12.614,2
-2.609,6
-7.532,1

-15.901,6
-7.555,2
-2.609,6
-7.103,3

-15.193,6
-5.936,1
-2.609,6
-7.330,5

-

-

-

-

Indsatsområde / resultatkrav

Regulering af demografi, drift
Skole
Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen
Kultur & Fritid
Sundhed & Omsorg

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Der vil ske personalemæssige tilpasninger afhængigt af det vedtagne budget.

27.08.2020

Generelt forslag

G-1
Budget 2021-24

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
I budgetlægningen for 2020-23 blev der indarbejdet demografiændringer for samlet
-0,7 mio. kr. i 2020 stigende til 13,0 mio. kr. i 2023.

27.08.2020

Tværgående forslag

G-2
Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Øget rengøringsbehov efter Covid-19 genåbning
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
I forbindelse med genåbning af Danmark er der udsendt opdaterede retningslinjer for
rengøring inden for kommunens virke.
Dette
-

påvirker rengøringsbehovet i:
dagtilbud, skoler og klubber
selvejende institutioner
pleje- og sundhedscentre og samt visiterede dagtilbud
kommunale fritids-/idrætsfaciliteter

Det vil løbende blive revurderet, om der fortsat er et øget behov for rengøring grundet
Covid-19. Direktionen har afsat midler i 2021 og 2022, hvorfor det revurderes ved
næste års budgetbehandling.
Dagtilbud, skoler og klubber
De nye generelle tiltag medfører et øget rengøringsniveau i dagtilbud, skoler og klubber
sammenholdt med niveauet før COVID-19 epidemien.
KL har i direktørbrev af den 25. maj 2020 præciseret kravene til rengøring, der
understøtter følgende:
”KL har modtaget flere henvendelser vedr. rengøring af kontaktflader, gulv og vægge i
dagtilbud og dagplejen. Børne- og Undervisningsministeriet er i dialog med
Sundhedsstyrelsen den 20. maj 2020 nået frem til følgende mere præcise formulering:
Frekvensen af rengøring bør tilpasses aktiviteten, således der sikres hyppig og gentagen
rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller
mange berøringer. I vuggestuer og dagpleje kan gulve og vægge i ”nåhøjde” også være
kontaktflader. Som hovedregel bør der gøres rent en gang dagligt (herunder legetøj, der
løbende er i brug), medmindre der er behov for mere.”
Hvis det hævede niveau for rengøring lægges fast på de nuværende retningslinjer fra
10. maj/14. maj, skal det finansieres af Esbjerg Kommune, da de statslige midler
forventeligt bortfalder.
Udgifter til rengøringsniveauet forudsætter, at rengøring finder sted på det samme
lokationer som nuværende. I henhold til anbefalingerne er de nødvendige merudgifter til
rengøring på ca. 8,2 mio. kr., hvilket er beskrevet i sag til Økonomiudvalget den 8. juni
2020.
Selvejende institutioner
Ovenstående forslag har indvirkning på budgettet på politikområde Børn og Dagtilbud til
rengøring i selvejende daginstitutioner m.m. som ikke udføres af den kommunale
rengøring, men som følger samme rengøringsniveau.
Herudover er der en afledt virkning på forældrenes egenbetaling og tilskud til
privatinstitutioner/privat pasning, idet udgifter til rengøring indgår i beregningerne af
dette.

31.08.2020

Tværgående forslag

G-2
Budget 2021-24

Pleje- og sundhedscentre og samt visiterede dagtilbud
I forbindelse med genåbning af Danmark er der udsendt retningslinjer for rengøring i
pleje- og sundhedscentre og samt visiterede dagtilbud.
Retningslinjerne beskriver en række krav til øget rengøringsniveau.
Udgifter til øget rengøringsniveau til pleje- og sundhedscentre er årligt på 655.000 kr.
og til visiteret dagtilbud årligt på 164.000 kr.
Kommunale fritids-/idrætsfaciliteter
Kulturministeriet har senest den 8. august udsendt reviderede vejledende retningslinjer
for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter.
Retningslinjen beskriver en overgangsordning med særlige krav for genåbning af den
sidste del af foreningslivet, herunder bl.a. krav til rengøring.
Udgifter til øget rengøring af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter er 2.280.800 kr.
årligt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
-

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Øget rengøringsbehov efter Covid-19
genåbning

11.474,8

11.474,8

0,0

0,0

- Rengøring i dagtilbud, skoler og klubber
- Rengøring i selvejende institution og afledt
virkning af øget rengøring i dagtilbud
- Rengøring i pleje- og sundhedscentre samt
visiteret dagtilbud
- Rengøring af kommunale fritids/idrætsfaciliteter
ved genåbningen

8.200,0
175,0

8.200,0
175,0

0,0
0,0

0,0
0,0

819,0

819,0

0,0

0,0

2280,8

2280,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

31.08.2020

Økonomiudvalget

ØU 40-30

Administration

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Plan – Personaleressourcer
2. Beskrivelse af forslag
Som følge af budgetbesparelsen ved budget 2016-2019 og budget 2020-2023
blev området reduceret med samlet 7 stillinger.
Det opsving, der har været i byggebranchen, er ikke stagneret, hvilket medfører personalemæssige udfordringer i både Byggeri og Kommune & Byplan.
Tilstrømningen af både store og små nye projekter fortsætter, hvor private
investorer/projektudviklere henvender sig i forhold til byggesagsbehandling
og lokalplansudarbejdelse. Desuden har Esbjerg Kommune selv en del anlægsprojekter i gang. Både store og små projekter kræver oftest nye kommuneog/eller lokalplaner og efterfølgende byggetilladelser. Dette lægger et ekstraordinært pres for, at kunne følge med efterspørgslen og levere en hurtig
og sikker service.
Kommune & Byplan
De seneste reduktioner i Plan har nødvendiggjort ændring af servicemål for
udarbejdelsen af kommuneplanændringer og lokalplaner, således at udarbejdelsestiden for lokalplaner er øget fra 9 til 12 måneder, ligesom investorer pt.
kan opleve uhensigtsmæssig ventetid førend lokalplaner kan sættes i gang.
Ønskerne til udarbejdelse af strategiske udviklingsplaner f.eks. Østerbyen og
Skads Andrup, ligger yderligere pres på lokalplanproduktionen.
Herudover har det medført forringede servicemål for udarbejdelsen af kommuneplanen, hvor der er flyttet ressourcer fra lokalplanlægningen for at komme i mål med nye byudviklingsplaner. Ligeledes er der kommet statslige krav
om planlægning for produktionserhverv, landdistriktsplanlægning, klimatilpasning og risikostyringsplanlægning.
Byggeri
Det private initiativ er stort og der bygges nyt, opføres tilbygninger og småbygninger som aldrig før. Det har resulteret i, at der de seneste år er anvendt
en del midler til at honorere ekstraarbejde, for at kunne sikre en overholdelse
af de statslige servicemål på byggesagsområdet. Der er med de seneste ændringer i bygningsreglementet et større ressourcetræk ifm. markant øget behov for vejledning af borgere og virksomheder. Ligeledes er der et forøget
ressourcetræk på byggeri som følge af indførelse af øgede dokumentationskrav ved færdigmelding af et byggeri.
Økonomi
Det vurderes at der er behov for yderligere to stillinger Byggeri og to i Kommune & Byplan, i alt ca. 2.3 mio.kr.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi

27.08.2020

Økonomiudvalget

ØU 40-30

Administration
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2021-24

2021

2022

2023

2024

2.300,0

2.300,0

2.300,0

2.300,0

1.100,0
1.200,0

1.100,0
1.200,0

1.100,0
1.200,0

1.100,0
1.200,0

22.399,5

21.572,8

21.472,9

21.472,9

Indsatsområde / resultatkrav

Plan- Personaleressourcer
Byggesagsbehandling, drift
Kommune & Byplan, drift

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
4 årsværk.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Budget 2017-20 – ØU (40-2) Geokodning og Adresseregistering, drift
277.000 kr. i 2017, 285.000 kr. i 2018 og 421.000 kr. i 2019 og 2020.
Budget 2018-21 – ØU (40-6) Personaleopnormering grundet øget anlægsog byggeaktivitet 1.500.000 kr. årligt fra 2018 og frem.
Budget 2019-22 – ØU (40-2) Opnormering grundet stigende antal byggesager og indeklimasager 950.000 kr. årligt.
Budget 2020-23 - G (4) Administrative besparelse -4.241.200 kr. i 2020, 6.702.500 kr. i 2021, -6.610.500 kr. i 2022 og 2023

27.08.2020

Økonomiudvalget

ØU 40-31

Administration

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Klimapartnerskab (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Danmarks overordnede mål er 70% CO2 reduktion i 2030 og et samfund baseret på 100%
vedvarende energi i 2050.
For at opnå dette mål arbejder Regeringen sammen med Folketinget og et bredt sammensat felt af klimapartnerskaber (bestående af erhvervslivet, forskningsinstitutioner og
branche- og interesseorganisationer) intenst på at lade den bæredygtige omstilling blive
Danmarks fremtidige levevej. Der er et særligt fokus på grøn energi til hele Danmark,
PtX-løsninger (dvs. hvad der skal afløse de fossile brændsler, der driver lastbiler, skibe,
fly og på industri, som ikke kan elektrificeres) og etableringen af to energi-øer, en i Nordsøen og en i Østersøen.
Et partnerskab skal være med til at bane vejen for de fremtidige teknologiske løsninger,
særligt konverteringsteknologi, der gør hele verdens ambitiøse mål mulige.
Esbjerg Kommune, Esbjerg Havn og DIN Forsyning vil på den baggrund indgå et klimapartnerskab. Partnerskabet skal udforske og vise vejen til en bæredygtig omstilling af
energisystemet i skala 1:1 fra idé til udvikling og reel implementering. Det er også parternes ambition, at udviklingen af en Bæredygtig Energimetropol vil skabe grundlaget for
en erhvervsmæssig vækst i området, som igen vil medvirke til en øget bosætning.
Til at drive partnerskabet etableres et sekretariat. Hertil bidrager hver af partnerne med
ressourcer svarende til 1 årsværk. Sekretariatet vil have adresse på Rådhuset i Esbjerg.
Som en af de væsentlige opgaver vil sekretariatet have til opgave at modne projekter
frem til det tidspunkt, hvor der kan indgås en særskilt samarbejdsaftale, som binder relevante parter herunder eksterne parter økonomisk til videreudvikling og implementering.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Klimapartnerskab (Strategisk forslag)
drift

600,0

600,0

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
1 årsværk.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.
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ØU 40-32

Administration

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Kvalitetsudvikling af tilsyn i dagtilbud
2. Beskrivelse af forslag
Det er lovpligtigt at der føres tilsyn i Dagtilbud. Dette skal sikre at dagtilbuddene lever
op til gældende krav om, at børnene er i rammer der sikre deres trivsel, læring,
udvikling og dannelse. Tilsynet skal også medvirke til en udvikling af dagtilbuddene.
I forbindelse med de seneste års udvikling på området og i forbindelse med den
landsdækkende opmærksomhed på kommunernes kvalitet i tilsyn i dagtilbud er det
afgørende at tilsynets kvalitet højnes fagligt og at der fremover indarbejdes
observationer af samspillet mellem børn og mellem børn og personale, til brug for selve
tilsynet og i høj grad til brug for den videre udvikling i dagtilbuddet.
Børn og Kultur opnormerer tilsynet med 1 fuldtidsstilling, da det enkelte tilsyns varighed
skal forlænges for at foretage nødvendige observationer på alle matrikler og analyse
heraf. Det kan oplyses at vi i Esbjerg kommune har 53 daginstitutionsafdelinger fordelt
på 71 bygninger samt mellem 75-80 private pasningsordninger. Jf. den nye
dagtilbudslov skal tilsynet hos de private pasningsordninger ske på samme niveau som
med den kommunale dagpleje. Tilsynet består i dag af 1 faglig leder og 2
tilsynskonsulenter (3 fuldtidsstillinger).
Der søges om finansiering af opnormeringen, da det er vanskeligt at finde finansiering
indenfor de den eksisterende drift.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Med den nye Dagtilbudslov stilles der nye krav til dagtilbuddene, herunder bl.a. at
dagtilbuddene skal ledes med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan. Ved
at kvalitetsudvikle tilsynet med øgede observationer og analyser, kan tilsynet stille
skarpt på dagtilbuddets intentioner i deres pædagogiske læreplan og sammenholde
dette med praksis. Dette med henblik på at facilitere faglig udvikling såvel det enkelte
sted som pege på tendenser kommunalt og på mulige områder, hvor der er potentiale
for udvikling samlet set.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Kvalitetsudvikling af tilsyn i dagtilbud
Drift

Områdets totale budget

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
Opnormering med 1 tilsynskonsulent på 37 timer.

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

27.08.2020

Økonomiudvalg
Administration

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

27.08.2020

ØU 40-32
Budget 2021-24

Økonomiudvalget

ØU 50-30

Erhverv og Turisme

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Ny vækstpulje til Vision 2025
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Byrådet har vedtaget en ambitiøs Vision 2025 for Velfærd og Vækst. Med henblik på at
fastholde arbejdet med Visionen og det overordnede mål om at tiltrække og fastholde
flere borgere i kommunen foreslår direktionen, at der afsættes en ny vækstpulje i
budgetperioden.
Vækstpuljen skal understøtte implementeringen og markedsføringen af byrådets
henholdsvis fem og syv prioriterede indsatser under Vision 2025-Velfærd og Vækst, og
fx give byrådet handlemuligheder som opfølgning på byrådsworkshops m.v.
Puljen kan dels dække udgifter til konkrete udviklingsprojekter, analysearbejde,
borgerinvolverings-initiativer m.v. og dels markedsføringsinitiativer/branding og
kommunikation.
Vækstpuljen er tænkt til at understøtte såvel Esbjerg Kommunes som Business Esbjergs
initiativer, hvorfor disse vil blive involveret i nødvendigt omfang.
Helt konkret foreslås det, at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 og 3 x 3,5 mio. kr. i 2021
til 2024.
0,5 mio. kr. øremærkes til markedsføringsinitiativer under Kommunikation 2021-2024
1,0 mio. kr. øremærkes til vækstplanmidlerne under Økonomiudvalget 2021-2024
2,0 mio. kr. øremærkes til at understøtte Vision 2025 generelt fra 2022-2024

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
-

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

1.500,0

3.500,0

3.500,0

3.500,0

0,0
1.000,0
500,0

2.000,0
1.000,0
500,0

2.000,0
1.000,0
500,0

2.000,0
1.000,0
500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Ny vækstpulje – Vision 2025
Vision 2025 generelt under Personale & Udvikling
Vækstplan midler under Økonomiudvalget
Markedsføring under Kommunikation

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ved budgetvedtagelsen for 2020 afsatte Byrådet 3x2 mio. kr. til en vækstpulje til at
understøtte byrådets prioriterede indsatser og arbejde med Vision 2025.
Byrådet har forhåndsdisponeret 5 mio. kr. af de 6 mio. kr. fra vækstpuljen fra budget
2020-2023, som tilskud til etableringen af Education Esbjerg, hvorfor der hermed
fremsættes et udviklingsforslag til yderligere en pulje til arbejdet med og
implementeringen af Vision 2025.

27.08.2020

Plan & Miljøudvalget

PM 20-30

Miljø

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Dark Sky Park på Mandø - Drift af database og løbende opgradering af harddisk-plads
2. Beskrivelse af forslag
Området omkring Mandø er et af de mørkeste steder i Danmark, og derfor arbejdes der
på at etablere en Dark Sky Park på Mandø. Som et væsentligt bidrag til Dark Sky Park
vil Esbjerg Kommune i samarbejde med Aarhus Universitet etablere et remote observatorie med tilhørende udendørs observatoriemuligheder.
Faciliteterne skal placeres i tilknytning til det kommende velkomststed på Mandø. Faciliteterne skal i høj grad kunne anvendes i undervisningssektoren og være med til at
formidle naturvidenskaben. Endvidere forventes det at blive en del af en større turistattraktion på Mandø og på den måde støtte op om en bæredygtig udvikling af turisterhvervet på øen.
Selve etableringen af faciliteterne søges dækket via fonde. Men herudover kræver det
en vedligeholdelse i form af drift af database og løbende opgradering af harddisk-plads.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Dark Sky Park på Mandø - Drift af database og løbende opgradering af
harddisk-plads, drift

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Plan & Miljøudvalget

PM 20-31

Miljø

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Esbjerg Kommune medlem af DK2020 (Strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Som et led i Esbjerg Kommunes arbejde med Vision 2025 med særlig fokus på bæredygtighed kan et medlemskab i DK2020 være en af vejene til at udvikle og kvalificere kommunens arbejde med bæredygtighedsdagsordenen og i øvrigt være med til at sikre kvalitetsinspiration til innovative klimatilpasningsmetoder.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

1.050,0

1.050,0

0,0

0,0

500,0
550,0

500,0
550,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Esbjerg Kommune medlem at DK2020
(Strategisk forslag)
Drift
Drift, administration

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Der indarbejdes et årsværk i 2021 og 2022.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-30

Veje & Grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Driftsudfordring - Kollektiv trafik – udbud buskørsel, elbusser
2. Beskrivelse af forslag
Udbud af busdriften til alternative drivmidler vil kunne medføre en merudgift på busdriften på mellem 5-10% i forhold til udgiften i 2019 på ca. 94,5 mio.kr. (før det 2årige udbud). Det vil svare til en årlig merudgift på mellem ca. 4,7 – 9,4 mio.kr.
De endelige priser foreligger til august 2020. Medfører udbuddet en merudgift, behandles dette i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2021 – 2024. Der vil ikke
blive indgået kontrakt med en busoperatør, før finansieringen af busdriften ligger fast.
Byrådet besluttede den 20. januar 2020 at merudgifterne skulle indgå i budgetforhandlingerne for budget 2021-24.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Driftsudfordring – Kollektivtrafik udbud
buskørsel, elbusser
Drift
Deponering busdepot
Finansiering af afsatte midler til imødegåelse af deponering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
42.000,0
-42.000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-31

Veje og grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Vandløb
2. Beskrivelse af forslag
Teknik & Byggeudvalget er på mødet den 1. maj 2020 blevet præsenteret for Rambøllrapporten og de underliggende udfordringer:
Regulativrevision, samt udarbejdelse af digitalværktøj:
Som opfølgning på en rapport fra Rambøll Management er der foreslået forskellige initiativer til genopretning af tilliden til vandløbsadministrationen. Disse forslag omfatter:
 en regulativrevision.
 Et samlet ledelsesinformationssystem. Det vil indebære udarbejdelse af et digitalt
værktøj, som sikrer en gennemsigtighed i driften, således eksterne har en løbende indsigt i vedligeholdelsen og politikere har løbende indsigt i vandløbsområdet.
Desuden skal systemet understøtte administrationen med at prioritere de mange
vandløbsindsatser
Regulativrevision - i alt 26.400.000 kr. drift – fordeles over 8 år
Personale - i alt 2.750.000 kr. – fordeles over 5 år
Digitalt værktøj - 500.000 kr. drift 2021/2022
Vedligeholdelse af vandløbsstrækninger – fysisk og retlig lovliggørelse af strækningerne:
Rambøll har ved en strækningsgennemgang identificeret nogle strækninger, hvor der ikke
er regulativoverholdelse. Forvaltningen har selv identificeret nogle vandløbsstrækninger,
hvor der ikke er regulativoverholdelse. I alt er der tale om 19 vandløbsstrækninger, hvor
der skal foretages vedligeholdelse, som på nær 3 ligger ud over det løbende driftsbudget.
Der er tale om en udgift på 4.200.000 kr. der fordeles i perioden 2021-25, samt en årlig
afledt drift på 42.500 kr. fra 2022 og frem.
Der er udarbejdet særskilt sag til Byrådet, hvor der ligges op til at direktionen ved budgetrevisionen pr. 30. september 2020 finder finansiering af 1.000.000 kr. af udgiften.
Midlerne fordeles for budgetperioden.
Vedligeholdelse med GPS-maskiner
Endelig kan forvaltningen forudse, at der med øget klimaudfordringer også kommer et
øget pres på vedligeholdelsen af vores vandløb til grødeskæring tidligere på året og
sandoprensning. Desuden kan det blive nødvendigt at afkoble en del af det tilledte overfladevand. Desuden har der været et stort fokus på at få implementeret vedligeholdelse
med GPS-maskiner. Dette er dyrere, og det forudses, at brugen af GPS vil medføre en
stigning i de kommende entreprenørkontrakter.
Udgiften fordeler sig med 1.225.000 kr. i 2021, 2022 og 2023, 1.105.000 kr. i 2024,
4.505.000 kr. i 2025 og 2026. Fra 2027 og fremover 1.105.000 kr. årligt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

Indsatsområde / resultatkrav

27.08.2020

2021

2022

2023

2024

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-31

Veje og grønne områder
Vandløb
Regulativrevision, samt udarbejdelse af digitalt
værktøj:
- Regulativ, drift
- Personale, Økonomiudvalget, administration,
drift
- Digital værktøj, drift
Vedligeholdelse af vandløbsstrækninger – fysisk og
retslig lovliggørelse af strækningerne:
- Vedligeholdelse, drift
Vedligeholdelse med GPS-maskiner:
- GPS-kontrakt, drift

Budget 2021-24
5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

2.300,0
550,0

2.300,0
550,0

2.300,0
550,0

2.300,0
550,0

250,0

250,0

645,0

645,0

895,0

1.045,0

1.255,0

1.255,0

1.255,0

1.105,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser
1 årsværk løbende over 5 år med start i 2021.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-32

Veje og grønne områder

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Parkeringsressourcer mv. ved indførelse af betalingsparkering
2. Beskrivelse af forslag
I den nye kommunale udligningsordning indføres et loft over kommunernes parkeringsindtægter på 320 kr./indbygger svarende til ca. 37 mio. kr. for Esbjerg Kommune. Indtægter over loftet modregnes fuldt ud, mens modregning af kommunale indtægter fra
betalingsparkering og parkeringsafgifter under loftet afskaffes.
Teknik & Miljø fik i forbindelse med budget 2020-23 tilført 1,0 mio. kr. til finansiering af
statens modregning på 20%. Disse midler forventes at skulle føres tilbage til kommunekassen.
Når den nye aftale træder i kraft (forventelig fra 2021) betyder det, at Esbjerg Kommune
vil få indtægter fra parkeringsafgifter på ca. 2,6 mio. kr./år, ved opkrævning af parkeringsafgifter svarende til det niveau der blev opkrævet af P-Nord i 2019.
Teknik & Byggeudvalget har besluttet at ca. 0,7 mio. kr. af indtægten skal finansiere en
del af udvalgets 0,5% råderum.
Dette forslag omhandler således den resterende merindtægt på ca. 1,9 mio. kr./år. Esbjerg kommune har pr. 31.12.2019 et mellemværende med P-Nord der varetager parkeringskontrollen, på ca. 0,9 mio. kr. Det anbefales at mellemværendet udlignes af 1. års
besparelse.
Den resterende del anvendes til udvikling af parkeringsområdet. Den nye økonomi som
skabes, allokeres til parkeringsområdet da kommunen i endnu højere grad end tidligere
forventes at blive udfordret på området af et stigende antal biler og ønsker om ”by-/bolignær” parkering.
Midlerne skal derfor anvendes til den fortsatte udvikling af området, f.eks. medfinansiering af parkering i konstruktion, digitale parkeringsserviceløsninger, som parkerings-app,
fortsat udbygning med basis infrastruktur til el-ladere, strategisk udvikling af p-området
og håndtering af de mere komplekse spørgsmål om parkering, betaling og p-restriktioner.
Det vil være nødvendigt at tilføre en medarbejderressource med specialviden inden for
parkeringsområdet til Vej & Park i forbindelse med indførelse af betalingsparkering. Omkostningen til den ekstra ressource foreslås første år dækket af indtægten fra p-afgifter
og efterfølgende fra indtægter fra betalingsparkering. En medarbejderressource budgetteres til 0,6 mio. kr.
Byrådet har afsat 1,3 mio. kr. til indførelse af betalingsparkering i 2020/21, men der er
ikke indarbejdet et driftsbudget da udgifter og indtægter er ukendte. Forvaltningen arbejder på en sag til politisk behandling august/september, med en beskrivelse af betalingsparkeringssystemet og den tilknyttede økonomi i form af forventede driftsudgifter og
indtægter. I sagen præsenteres oplæg til takster for såvel betalingsparkering som beboerlicenser.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger

4. Økonomi

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-32

Veje og grønne områder
Beløb i 1.000 kr.

Budget 2021-24

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Indtægter fra parkeringsafgifter
Forventet indtægt parkeringsafgifter andel
Udligning mellemværende med P-Nord
Personaleressource parkeringsområdet
Udvikling m.v. parkeringsområdet
Tilbageførsel budget til yderligere 20% modregning

-1.000,0

-1.000,0

-1.000,0

-1.000,0

-1.900,0
900,0
600,0
400,0
-1.000,0

-1.900,0
0,0
0,0
1.900,0
-1.000,0

-1.900,0
0,0
0,0
1.900,0
-1.000,0

-1.900,0
0,0
0,0
1.900,0
-1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Budget 2020-23: 1,3 mio. kr. til indførelse af betalingsparkering Esbjerg Midtby.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

TB 20-33

Veje og grønne områder

Spareforslag

Budget 2021-24

Udviklingsforslag

Fastholdelsesforslag

1. Kongeåkomiteen
2. Beskrivelse af forslag
Der har i 2020 været dialoger med Vejen og Kolding kommuner med henblik på at få
nedsat Kongeåkomiteen. Kolding Kommune har imidlertid ønsket at ændre på udgiftsfordelingen både i forhold til driften og i forhold til bemandingen.
De 3 kommuner er på den baggrund blevet enige om en ændret udgiftsfordeling. Bevillingen, der er givet for budget 2020 og fremefter, skal på den baggrund forhøjes med i
alt 226.650 kr. i 2021 og 139.650 kr. i årene herefter.

Fordelingsnøgle i %
0,5 årsv. Sekretariatskoordinator
1 årsv. Sekretariatsmedarbejder
Andel af fælles driftsbudget
Udarbejdelse af oplandsmodel (éngangsudgift)
I alt

Kr./år

Esbjerg

300.000
540.000

45,5 %
136.500
245.700

210.000
600.000

95.550
273.000

Esbjerg
(oprindelige
forslag)
31%
93.000
180.000 (1/3
af 1 årsværk)
65.100
186.000

1.650.000

750.750

524.100

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Kongeåkomite
Økonomiudvalget, Drift
Fællesudgifter TBU, drift
Oplandsmodel TBU, drift

226,7

139,7

139,7

139,7

109,2
30,5
87,0

109,2
30,5
0,0

109,2
30,5
0,0

109,2
30,5
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personalekonsekvenser (antal årsværk)
Inden bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen bemærkninger.

27.08.2020

Teknik & Byggeudvalget

Tb 40-30

Esbjerg Lufthavn

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Esbjerg Lufthavn (2020) (Intelligent investering)
2. Beskrivelse af forslag
Byrådet godkendte den 16. april 2020, at igangsætte og fremrykke anlægsprojekter i
Esbjerg Kommune med henblik på, at modvirke de negative økonomiske følgevirkninger
af Covid-19.
Et af de nye anlægsprojekter, der blev godkendt, var etablering af en ny helikopter Apron
(parkeringsplads for helikopter og fly), så der fremadrettet vil være en separering af passagererne til de fastvingede fly og til helikopterne.
Dette er en intelligent investering, da de to typer passagerer ikke fordre samme security
tjek. Passagerne fra fly skal gennemgå et udvidet sikkerhedstjek, som helikopter passagererne ikke skal. Denne investering vil medfølge en lavere bemanding i bagagehåndteringen, da der ikke er brug for bagagemedarbejdere til at sortere bagagen i henhold til
Luftfartsmyndighedernes krav.
Den nye Apron forventes færdig etableret i november 2020 og godkendt af Trafik-, byggeog Boligstyrelsen i januar 2021. Personalereduceringen vil udgøre 600.000 kr. pr. år. Det
forventes, at det kan håndteres ved naturlig afgang.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen bemærkninger.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Esbjerg Lufthavn (2020) (Intelligent
investering), drift
Områdets totale budget

-600,0

-600,0

-600,0

-600,0

-1.099,9

-3.366,4

-3.640,0

-3.639,9

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen bemærkninger.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Budget 2019-22 – TB (40-2) Esbjerg Lufthavn, drift 8.022.000 kr. i 2019, 5.264.200 kr.
i 2020, 3.769.500 kr. i 2021 og 1.835.300 kr. i 2022.
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1. Ubalance i handleplanen på voksenområdet i budget 20202023
Handleplanen på voksenområdet, som er en del af budgetaftalen 2020, har haft fokus
på at imødegå de stigende udgifter på området og det faldende budget. Budget og
indsatser er blevet tilpasset samtidig med en nedjustering af prognosen for forventet
forbrug i 2020-2023 med 2% svarende til 12,2 mio. kr. i forhold til forventet forbrug i
2019.

2. Beskrivelse af forslag
Som en del af budgetaftalen skal forvaltningen fortsætte arbejdet med at afsøge
muligheder for at optimere driften enten ved effektiviseringer eller besparelser for at
bidrage til en fortsat økonomisk balance på området.
Afsøgning af nye muligheder for at optimere driften enten ved effektiviseringer eller
besparelser forudsætter et større analysearbejde og den nødvendige tid til at overveje
mulige effektiviseringsforslag og forslag til reduktioner af serviceniveau. Derfor foreslås
en proces for arbejdet med ubalance i handleplanen, hvor der gives plads til analyser,
medarbejderinddragelse og politiske drøftelser af serviceniveau.
Økonomiudvalget har på møde den 8. juni 2020 anmodet Direktionen om at udarbejde
et ændringsforslag til de kommende budgetforhandlinger, der afspejler følgende
grundelementer:
a. Forslag om en ekstra bevilling til håndtering af voksenområdets ubalance
i 2021, så der er tid til at arbejde med hensigtsmæssige og intelligente
løsningsmodeller frem mod budget 2022
b. Forslag om at afsætte en ramme på 1 mio. kr. i 2021 til identifikation af
mulige indsatser eller nye intelligente løsninger, der reducere
udgiftspresset fra 2022. Disse forslag skal senest kunne drøftes politisk i
forbindelse med budgetlægningen for 2022.
c. Hvis udvalgte indsatser eller investeringer er klar til drøftelse i forbindelse
med de kommende budgetforhandlinger, bedes disse medtages i dette års
budget i balance

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

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Ubalance i budget 2020 på
voksenområdet
Voksen Myndighed, drift
Analyser, drift

13.200,0

0,0

0,0

0,0

12.200,0
1.000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Områdets totale ramme

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
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6. Konsekvenser for andre politikområde
7. Tidligere besparelser / udvidelser
Som en del af budgetaftalen 2020 blev der på voksenområdet besluttet en handleplan,
som indeholder både besparelser og tillægsbevilling til myndighed på voksenområdet for
at sikre budgetopretning for området. Budgettet blev korrigeret til 98% af den
økonomiske prognose.
Den økonomiske handleplan består at følgende indsatser:
Handling/år
2020
2021
Besparelser
-8,6
-16,7
Tillægsbevilling myndighed
34,9
37,6
Ramme til at afbøde
5,5
3,5
konsekvenser af
besparelserne
Morgenrøden – annullering
0,1
0,2
af besparelse
Total
31,9
24,6

27.08.2020

2022
-16,7
40,4
2,5

2023
-16,8
41,3
2,5

0,2

0,2

26,4

27,2

Social & Arbejdsmarkedsudvalget
Handicappede

Fastholdelsesforslag

SA 40-31
Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Brugerbetaling for rengøring på det specialiserede
voksenområde
Forvaltningen har gennemgået brugerbetalingerne for rengøring i botilbud på det
specialiserede voksenområde. Gennemgangen viser, at en række borgere er fejlagtigt
blevet opkrævet betaling for rengøring. Borgerne som skal have tilbagebetaling
håndteres i 2020. Fremadrettet betyder ensretning af serviceniveauet, at
voksenområdet har en årlig merudgift på 900.000 kr. uden finansiering.

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
I forbindelse med den generelle gennemgang af brugerbetaling på kommunens botilbud
i 2019, blev forvaltningen opmærksom på behovet for et eftersyn af rammerne om den
brugerbetalte rengøring på bostederne inden for det specialiserede voksenområde.
Af gennemgangen af bostedernes praksis for opgørelse af brugerbetaling fremgår det,
at flere borgere uretmæssigt er opkrævet betaling for rengøring af egen bolig.
Der er i dag en stor variation i, om borgerne betaler for rengøring eller ej, som ikke er
begrundet i borgerens funktionsniveau.
Forvaltningen har på baggrund af ovenstående gennemgang fundet det nødvendigt at
udarbejde følgende retningslinjer for visitering af støtte til rengøring fremover:






Hvis borgeren selv kan varetage rengøring i egen bolig, skal borgeren selv
varetage opgaven, og der vil derfor ikke ske visitation af støtte til rengøring.
Hvis borgeren selv kan varetage rengøring i egen bolig, men ikke ønsker det, vil
der ikke ske visitation af støtte til rengøring. Borgeren må da selv tilkøbe den
ønskede rengøring.
Hvis borgeren kan varetage rengøring i egen bolig, forudsat der er den rette
støtte, sker der visitation efter servicelovens § 85, hvorefter borger og
medarbejdere i forening varetager rengøringen.
Hvis borgeren ikke kan varetage rengøring i egen bolig, visiteres borgeren efter
servicelovens § 83. Rengøringen varetages da af personale eller
rengøringsservice, og borgeren afholder ingen udgift hertil.
Hvis borgeren ønsker et højere serviceniveau end Esbjerg Kommunes vedtagne
serviceniveau, afholder borgeren den del af udgiften, der ligger udover den
visiterede rengøringsstøtte jævnfør serviceniveauet.

Fremadrettet vil der ske en individuel og konkret vurdering af den enkelte borgers
behov med afsæt i ovenstående retningslinjer.
Alle borgere på bostederne under det specialiserede socialområde er blevet gennemgået
i forhold til, om disse retningslinjer er overholdt. Som følge af, at nogle borgere ikke
længere selv afholder udgiften til rengøring, vil der fremover være en øget årlig udgift
til rengøring på de behandlede bosteder. Den øgede årlige udgift til rengøring forventes
at omfatte 64 borgere svarende til godt 0,9 mio. kr. årligt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Der arbejdes med formalisering af et serviceniveau, der afspejler det niveau, der er i
botilbuddene i dag. Det nuværende serviceniveau på tværs af bostederne er omkring 1
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times rengøring pr. uge i udgangspunktet. Nogle borgergrupper kan have brug for
ekstra ydelser, for eksempel i form af lettere rengøring af badeværelse hver dag.
Der arbejdes med to pakker for rengøring;



Pakke 1 indeholder op til 1 times rengøring pr. uge i borgerens hjem. Denne
pakke vil koste cirka 15.600 kr. pr. år pr. borger.
Pakke 2 indeholder op til 1 times rengøring pr. uge plus yderligere let rengøring
af badeværelse efter behov. Dette svarer til 75 minutters rengøring pr. uge.
Denne pakke vil koste cirka 19.500 kr. pr. år pr. borger.

Det foreslåede serviceniveau vil medføre, at serviceniveauet for kommunens botilbud på
det specialiserede voksenområde vil være i tråd med det serviceniveau, der arbejdes
med for Esbjerg Kommunes plejeboliger, hvor der typisk visiteres til 60-90 minutters
rengøring pr. uge.
Det vurderes, at valget af en model med ovenstående to pakker vil medføre et
overordnet set uændret serviceniveau i forhold til det nuværende niveau. Overordnet
set vil borgerne i Esbjerg Kommunes botilbud derfor ikke opleve en ændring i
serviceniveauet for rengøringen i det daglige.
Det anbefales, at øvrige rengøringsydelser som for eksempel en årlig hovedrengøring og
vinduespudsning ikke er en del af serviceniveauet. Der er enkelte borgere, der i dag
modtager disse ydelser. For disse borgere vil der være tale om en nedgang i
serviceniveau. Hovedrengøring og vinduespudsning er heller ikke en del af
serviceniveauet i kommunens plejeboliger under Sundhed & Omsorg.
Det er muligt at fastsætte et andet serviceniveau end det ovenstående. Forvaltningen
har via en rundspørge i 6-by netværket og enkelte andre kommuner afdækket, at der er
meget stor forskel i kommunernes serviceniveau. Der er for eksempel afdækket
serviceniveau ned til 15 min. pr. uge i en større dansk kommune.
Hvis løsningen skal være udgiftsneutral, vurderer forvaltningen, at et fremtidigt
serviceniveau skal være 40-45 min. Pr. uge.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Rengøring på botilbud
a)
b)

Fastholdelse af serviceniveauet for rengøring
i botilbud, drift
Nedsættelse af serviceniveau for rengøring i
botilbud til 40-45 min.

Botilbuddenes samlede ramme

900,0

900,0

900,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

244.522,0

243.570,0

243.569,0

243.569,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
Ingen

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen
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7. Tidligere besparelser / udvidelser
Som en del af budgetaftalen 2020 blev der på voksenområdet besluttet en handleplan,
som indeholder både besparelser og tillægsbevilling til myndighed på voksenområdet for
at sikre budgetopretning for området. Budgettet blev korrigeret til 98% af den
økonomiske prognose.
Den økonomiske handleplan består at følgende indsatser:
Handling/år
2020
2021
Besparelser
-8,6
-16,7
Tillægsbevilling myndighed
34,9
37,6
Ramme til at afbøde
5,5
3,5
konsekvenser af
besparelserne
Morgenrøden – annullering
0,1
0,2
af besparelse
Total
31,9
24,6

2022
-16,7
40,4
2,5

2023
-16,8
41,3
2,5

0,2

0,2

26,4

27,2

Ved budget 2020-2023 blev serviceniveau på botilbud reduceret med 2,2 mio. kr. fra
2021 og frem.
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1. Effektivisering og digitalisering af mellemkommunal
refusion/betaling
Økonomi og Borger & Arbejdsmarkeds sekretariat har undersøgt mulighederne for at
digitalisere og effektivisere håndtering af mellemkommunal betaling/refusion.

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Forvaltningen har fået demonstreret to løsninger fra to forskellige leverandører, som
kan understøtte processer og kontroller i tilknytning til håndtering af mellemkommunal
refusion i kommunen. Ud fra en samlet vurdering af kvalitet, leverandørernes faglige
indsigt med området og pris vurderes BDO at have det bedste og billigste produkt. BDO
har en it-løsningen, der anvender RPA/robotter til at indhente informationer og foretage
indledende datasortering og -kontrol til dybdegående analyser. Løsningen bidrager til, at
der i højere grad bliver opkrævet korrekt refusion for alle borgere og for alle ydelser
omfattet af mellemkommunal refusion samt gennemført tværgående kontroller. Hertil
skal tillægges gevinsten forbundet med effektivisering af arbejdsopgaven, som itsystemet medfører, herunder via minimering af dobbeltarbejde, automatiserede
arbejdsopgaver og mere simple arbejdsprocesser.
Opholdskommunen har som hovedregel pligt til at træde til med hjælp, men det er ikke
i alle tilfælde denne kommune, som endeligt skal bære den kommunale andel af
udgiften ved den hjælp, der ydes. I nogle tilfælde kan opholdskommunen kræve, at en
tidligere opholdskommune skal betale udgifterne til hjælp. Det følger af retssikkerheds
lovens § 9 c, som fastslår, hvornår der kan kræves refusion. Kommunen skal derfor
tage stilling til, om den er handle og/eller betalingspligtige i de sociale sager, hvor
borgere der er flyttet til kommunen fra andre kommuner tildeles sociale ydelser for
hvilke, Esbjerg Kommune kan kræve refusion fra borgerens oprindelige
opholdskommune.
Hjemtagelse af mellemkommunal refusion er komplekst, både set i forhold til
lovgivningen og til den administrative og styringsmæssige del af opgaven.
Kompleksiteten gør, at det er et ressourcetungt område at løse og en investering i en
digital løsning, vil kunne optimere og effektivisere arbejdsgangene.
Den styringsmæssige kompleksitet opstår dels på grund af mange involverede
afdelinger og medarbejdere, og dels fordi mellemkommunal refusion berører mange
politikområder. Kommunen har de seneste år arbejdet på at effektivisere
arbejdsgangene omkring håndtering af mellemkommunal refusion, der er således
etableret en erfa-gruppe på tværs af forvaltningerne, der sikrer koordinering og videns
udveksling. Det er dog Økonomi og Borger & Arbejdsmarkeds sekretariats vurdering, at
der fortsat er muligt at effektiviseret arbejdsgangene på området samt at sikre en
større indtægt på området. Det skal dog pointeres, at der forsat kræves stor indsigt i de
lovgivnings-mæssige forhold, da selve afgivelse af refusionstilsagnet ikke kan sikres via
en IT-løsning.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

4. Økonomi
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Den økonomiske effekt af indførelsen af it-systemet til refusionshåndteringen er
forbundet med en vis usikker at fastsætte, men det er BDO’s erfaring, at den fulde
investering er tjent hjem ved ibrugtagning af løsningen, idet denne foretager en
bagudrettet gennemgang og identificere manglende refusionshjemtagelse og evt.
fejlbetalinger i 2018, 2019 og 2020. Med ibrugtagelsen af løsningen forventes
kommunen at opnå varig højere refusionsindtægter.
Det forventes, at it-systemet i 2021 vil kunne genere en øget hjemtagelse af refusion
for i alt 1,1 mio. kr. for årene 2018-2021. Derpå forventes systemet varigt at øge
indtægten med 0,5 mio. kr. årligt.
I 2021 vil der være en investering i it-systemet på 0,8 mio. kr. samt der vil i årene
efterfølgende være et årligt abonnement på 0,1 mio. kr. ekskl. moms som dækker
support og opdatering af lovgivning m.m. i systemet.
Samlet set forventes der en positiv businesscase over budgetperioden på i alt 1,5 mio.
kr. Udgiften til it-systemet indgår i det rammebelagte område, mens de øgede
refusionsindtægter både vil indgå i det rammebelagte og ikke-rammebelagte område.
Beløb i 1.000 kr.

Effektivisering og digitalisering af
mellekommunal refusion/betaling
Investering (rammebelagt – Handicappede)
Drift (rammebelagt – Handicappede)
Drift (ikke rammebelagt – Arbejdsmarked)

2021

2022

2023

2024

-300,0

-400,0

-400,0

-400,0

800,0
-450,0
-650,0

100,0
-210,0
-290,0

100,0
-210,0
-290,0

100,0
-210,0
-290,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
Systemet forventes at kunne bidrag til at effektivisere arbejdsgangene og dermed
tidsforbruget omkring håndtering af mellemkommunal refusion. Håndteringen af
mellemkommunal refusion er i dag forankret hos en mindre gruppe af specialiserede
medarbejdere. Der ligger således en sårbarhed i det nuværende set up, fordi det er
bundet op på få medarbejdere. Systemet forventes at kunne bidrage til en mindre
person afhængighed og dermed sårbarhed i opgaveløsningen.
Håndtering af mellemkommunal refusion vil dog forsat kræve medarbejdere med stor
indsigt i de lovgivningsmæssige forhold. It-løsningen forventes derfor ikke at kunne
reducere personalet til udførelsen af opgaven i større omfang.

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen
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1. Fra ledighedsydelse til fleksjob (strategisk forslag)
Den styrkede indsats skal støtte op om det mål, som beskæftigelsesministeren har
udmeldt til kommunerne om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
Målgruppen er alle eksisterende og nyvisiterede borgere med en arbejdsevne målt i
effektive timer på under 10 timer, såkaldte minifleksjob. Der søges om budget til 2
beskæftigelsesrådgivere og 1 jobkonsulent samtidig med at det forventes, at indsatsen
bidrager til at nedbringe forsørgelsesudgifterne.

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Målgruppen for fleksjobordningen blev udvidet betydeligt med reformen i 2013. Antallet
af borgere i fleksjob er steget med 35%. Visiterede til fleksjob og dermed borgere på
ledighedsydelse er steget med 30%. Desuden har målgruppen ændret sig, så langt de
fleste visiterede er såkaldte minifleksjob, hvor der ses komplekse problemstillinger som
kognitive vanskeligheder, nedsat intelligens og basale sproglige udfordringer etc. Derfor
er der et stigende antal af borgere på ledighedsydelser som bliver langvarige og venter
på et fleksjob.
Nyt udviklingsprojekt - 5 ekstra indsatser
Ekstra ressourcer vil kunne bidrage til at øge indsatsen, afprøve og udvikle nye metoder
som kan måles, evalueres og danne baggrund for fremtidige tiltag i forhold til
beskæftigelsesindsatsen.
Det vil muliggøre, at der kan fremskaffes og fastholdes fleksjob og varigheden på
ledighedsydelse nedbringes uden øgede udgifter til kommunen.
1. Sags tal
Et team får et mindre antal sager til løbende at arbejde med for derved at skabe
hurtige resultater: Hver medarbejder i teamet vil højst have 35-40 løbende sager at
arbejde med for at sikre tæt kontakt og et højt aktivitetsniveau
2. Antallet af samtaler øges
Der afholdes samtaler hver 2. uge mod i dag 4 samtaler inden for de første 6
måneder. Flere evidensbaserede praksisundersøgelser viser, at det nytter med flere
samtaler, når ledige skal i job. Der er med en tættere kontakt mulighed for at
hjælpe de borgere der er længst væk fra arbejdsmarkedet og som har de mest
udfordrende handicaps af både fysisk og psykisk karakter. En del har i mange
tilfælde mistet troen på egne evner, hvor samtaler og hyppig kontakt og
meningsgivende aktivitet sammen med ligestillede er nogle af redskaberne til at
genvinde dette.
3. Obligatorisk beskæftigelsesrettet tilbud, hvor borgeren har indflydelse på
indholdet
Det nytter noget at borgerne inddrages i en meningsgiven aktivitet, hvor de selv har
indflydelse på indholdet. Så den enkelte får netop den indsats som kan bringe dem
tættere på arbejdsmarkedet.
Aktiviteterne vil være arbejdsmarkedsrettede blandt andet kurser oplæg internt og
eksternt, arbejdspsykologi, jobsøgning, vejledning, cv hjælp, ”walk and talk” med
indhold, partnerskabsaftale, etc.
Bemandingen vil bestå af beskæftigelsesrådgivere og jobkonsulenter. Der vil blive
justeret i indholdet i aktiviteterne med udgangspunkt i løbende evaluering.
Tværfagligt personale inddrages ad hoc - psykolog og jobfacilitator.
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Herudover vil borgerne i projektet få indflydelse på indholdet, for eksempel
gæsteundervisning med specielle temaer, virksomhedsbesøg etc. Det at borgerne
inddrages giver motivation og ansvar for eget arbejdsliv.
4. Opsøgende indsats øges
En stor del af de borgere, der er visiteret til fleksjob, har ikke evnerne til selv at
være aktiv jobsøgende og kontakte virksomhederne. I langt de fleste tilfælde er der
tale om job, der skal konstrueres til den enkelte borger og skabes i samarbejde med
den enkelte virksomhed. Det kræver et indgående kendskab til borgerens ønsker,
skånehensyn, livs- og arbejdserfaringer og det kræver ekstra ressourcer til
opsøgende arbejde hos virksomhederne.
5. Progression i fleksjob under 10 timer
I alle nyetablerede fleksjob i projektet aftales progression i forbindelse med
ansættelse. Der vil også være opfølgning i forhold til progression efter 3 måneders
ansættelse i fleksjobbet.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Det er dyrere for kommunen at betale ledighedsydelse end tilskud til et fleksjob. Det er
dermed muligt at finansiere en ekstra indsats og skaffe flere fleksjob gennem
besparelser på ledighedsydelse.
Borgere på ledighedsydelse medfører større nettoudgifter end borgere, der er ansat i
fleksjob. Der er i gennemsnit en nettobesparelse på 1.925 kr., når en borger går fra
ledighedsydelse til ansættelse i et fleksjob i 8 timer pr uge. Besparelsen afhænger af
timetallet, jo højere timetal, jo større besparelse.
Der er 420 modtagere af ledighedsydelse heraf 208 som har modtaget ledighedsydelse i
mere end 52 uger. Samlet ventes et overskud på 425.000 kr. i budgetperioden.
Hertil kommer de menneskelige og sociale gevinster som borgerne opnår ved, at
komme hurtigere i fleksjob.
Der følges op på den ønskede besparelse ved hver måned at følge antallet personer på
ledighedsydelse, antallet af personer i små fleksjob og antallet af personer, hvor
timetallet i fleksjobbet øges.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Fra ledighedsydelse til fleksjob
Forsørgelsesudgifter
Lønninger, drift
Drift

Områdets budget til Ledighedsydelse

200,0

-25,0

-200,0

-200,0

-1.250,0
1.350,0
100,0

-1.475,0
1.350,0
100,0

-1.650,0
1.350,0
100,0

-1.650,0
1.350,0
100,0

50.953,1

50.952,2

50.952,3

90.952,3

Gevinsten ved investeringsprojektet skal genberegnes, hvis der samtidig vedtages
generelle budgetbesparelser på fleksjob området.

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
Opnormering med 3,0 årsværk.

27.08.2020

Social & Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarked

SA 50-30
Budget 2021-24

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Jobcentret har tidligere fået bevilget midler til en række beskæftigelsesrettede
investeringsprojekter. Den fælles præmis for projekterne er, at man kan hjælpe
borgere, som er tilknyttet jobcentret, hurtigere i selvforsørgelse og varig tilknytning til
arbejdsmarkedet ved at tilbyde dem ekstra indsatser. De ekstra indsatser er fulgt af
øgede omkostninger, og for alle investeringsprojekter forventes det, at de til gengæld
skal medføre mindst et tilsvarende fald i udgifterne til offentlig forsørgelse.
Jobcentret har fem aktive investeringsprojekter:
 Fortsættelse af Flere Skal Med
 Virksomhedsrettet indsats – fra sygedagpenge til job
 Hyppigere samtaler med forsikrede ledige 26-52 uger
 Særlig indsats i ghetto- og udsatte boligområder
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere

27.08.2020

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

SA 50-31

Arbejdsmarked

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. I fleksjob igen efter corona-krisen (strategisk forslag)
105 borgere har i perioden 11. marts 2020 til 28. maj 2020 mistet deres fleksjob. Med
udgangspunkt i oplysninger fra medarbejdere vurderes ca. 40% af disse at skyldes
Covid19. Således en nettostigning på 42 borgere på nuværende tidspunkt.

2. Beskrivelse af forslag
Borgerne er opsagt fra deres fleksjob i forbindelse med nedskæringer, ordrenedgange,
konkurser og justeringer i driften grundet Covid-19.
I beskæftigelseslovens suspensionsperiode har der ikke kunne etableres
virksomhedspraktik. Det er meget normal fremgangsmåde ved etablering af fleksjob, at
der bliver iværksat en kortere virksomhedspraktik for at afprøve om skånehensyn og
opgaver matcher inden en egentlig ansættelse i fleksjob.
Der er i suspenderingsperioden blevet etableret fleksjob. Men den manglende mulighed
for virksomhedspraktik har helt klart haft betydning for omsætningen til ansættelse.
Ligeledes må det også forventes, at flere ikke så nemt finder job igen som inden krisen
på grund af den stigende ledighed. Borgere omfattet af fleksjobordningen har mange
skånebehov og der er behov for støtte fra både jobkonsulent og beskæftigelsesrådgiver
i forhold til jobsøgning. Der kan forudses et større behov for støtte nu, dels på baggrund
af det øgede antal borgere, men også på baggrund af den generelle ledighed på
arbejdsmarked.
Der ansættes 2 medarbejdere med både beskæftigelsesrådgiver og jobkonsulentfunktionen specifikt til nyledige fleksjobvisiterede ud fra en tanke om ”vend-i-døren”.
Der vurderes at være brug for en aktiv og håndholdt indsats tidligt i forløbet med øget
fokus på jobsøgning og virksomhedspraktikker med mulighed for ansættelse.
Samtidig skal der afvikles samtaler hver anden uge i stedet for de 4 lovpligtige samtaler
i de første 6 måneder

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ansættelse af 2 medarbejdere med en kombinationsfunktion vil gøre det muligt at øge
den gruppe af fleksjobvisiterede, der opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover
vil borgeren skulle forholde sig til færre fagprofessionelle.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

I fleksjob igen efter corona krisen
Løn 2 ekstra medarbejdere (kt. 06)
Sparede udgifter til forsørgelse, netto (kt. 05)

Områdets totale budget

43,0

-152,0

-152,0

-152,0

900,0
-857,0

900,0
-1.052,0

900,0
-1.052,0

900,0
-1.052,0

0,0

0,0

0,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
Der ansættes to medarbejdere

27.08.2020

Social & Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarked

SA 50-31
Budget 2021-24

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Jobcentret har tidligere fået bevilget midler til en række beskæftigelsesrettede
investeringsprojekter. Den fælles præmis for projekterne er, at man kan hjælpe
borgere, som er tilknyttet jobcentret, hurtigere i selvforsørgelse og varig tilknytning til
arbejdsmarkedet ved at tilbyde dem ekstra indsatser. De ekstra indsatser er fulgt af
øgede omkostninger, og for alle investeringsprojekter forventes det, at de til gengæld
skal medføre mindst et tilsvarende fald i udgifterne til offentlig forsørgelse.
Jobcentret har fem aktive investeringsprojekter:
 Fortsættelse af Flere Skal Med
 Virksomhedsrettet indsats – fra sygedagpenge til job
 Hyppigere samtaler med forsikrede ledige 26-52 uger
 Særlig indsats i ghetto- og udsatte boligområder
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere

27.08.2020

Social & Arbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarked

Fastholdelsesforslag

SA 50-32
Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Styrkelse af indsats for forsikrede ledige under coronakrisen
(strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Med coronakrisen og regeringens nedlukning af store dele af samfundet i løbet af foråret
2020 er antallet af ledige steget betydeligt og forventes at stige yderligere. Det
forventede gennemsnitlige antal fuldtidspersoner for 2020 er steget med 695 personer
(budgetrevision 30.4.2020).
Det udfordrer jobcentrets kapacitet, da der med et højere antal ledige også følger behov
for afholdelse af flere jobsamtaler og etableringer af aktiveringsforløb.
Samtaler
Lovgivningsmæssigt er der et minimumskrav til antallet af jobsamtaler.
Der er i jobcentret ansat rådgivere svarende til 20,6 årsværk, som forestår samtalerne
med de forsikrede ledige.
Det vil ikke være muligt at nå alle samtalemål med den nuværende kapacitet.
Aktivering
Det stigende antal ledige vil også føre til et øget behov for aktivering.
Der er tilknyttet 10 jobkonsulenter til de forsikrede ledige.
Derudover forventes jobcentrets udgifter til opkvalificering og uddannelse at stige.
Forslag
Jobcentret peger på nedenstående løsningsforslag.
Det foreslås, at jobcentret tilføres ressourcer svarende til samlet 5 årsværk samt
ressourcer til at dække de øgede udgifter til opkvalificering og uddannelse.
2 årsværk skal dække det øgede behov for samtaler, så det ekstra antal ledige kan
modtage den indsats, som de har ret og pligt til.
De skal forestå:
 Opstarts- og informationssamtaler med forsikrede ledige.
 Jobrettede samtaler med hjælp til udarbejdelse af Min Plan, CV på Jobnet,
personligt CV og ansøgningsmateriale.
 Bevilling af opkvalificerende kurser og uddannelse.
Yderligere 2 årsværk skal dække det øgede behov for jobkonsulenter, som skal forestå
det øgede aktiveringskrav.
Udgifterne til ansættelse af 4 årsværk forventes at beløbe sig til samlet 1,8 mio. kr.
Byrådet har tidligere godkendt investeringsforslag til to igangværende projekter for
målgruppen, som har resulteret i besparelser på henholdsvis 1,4 mio. kr. (Hyppigere
samtaler for forsikrede ledige 26-52 uger) og 5,3 mio. kr. årligt (Tidlige og hyppige
samtaler for forsikrede ledige (forventet besparelse)).
Udgifterne til uddannelse, opkvalificering og 6-ugers jobrettet uddannelse forventes at
stige med 2 mio. kr. i 2021 og 2022.
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Social & Arbejdsmarkedsudvalget

SA 50-32

Arbejdsmarked

Budget 2021-24

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Alle forsikrede ledige, med 0-26 ugers varighed er før nedlukningen blevet tilbudt et
kontaktforløb med samtaler hver anden uge. Det vil de fleste også fortsat kunne
tilbydes, hvis der tilføres 4 årsværk. Dog må det forventes, at et antal ledige
udelukkende kan tilbydes de lovgivningsmæssige minimums samtaler og aktiviteter. Det
skyldes, at der med forslaget ikke er afsat ressourcer til, at alle kan modtage den
intensive indsats med hyppigere kontakt.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Styrkelse af indsats for forsikrede
ledige under coronakrisen
A-dagpenge (kt.05)

-800,0

-800,0

0,0

0,0

-4.600,0

4.600,0

0,0

0,0

Løn (kt. 06)

1.800,0

1.800,0

0,0

0,0

Udgifter til uddannelse, opkvalificering og 6-ugers
jobrettet uddannelse (kt. 05)

2.000,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
4 årsværk

6. Konsekvenser for andre politikområder
7. Tidligere besparelser / udvidelser
Jobcentret har tidligere fået bevilget midler til en række beskæftigelsesrettede
investeringsprojekter. Den fælles præmis for projekterne er, at man kan hjælpe
borgere, som er tilknyttet jobcentret, hurtigere i selvforsørgelse og varig tilknytning til
arbejdsmarkedet ved at tilbyde dem ekstra indsatser. De ekstra indsatser er fulgt af
øgede omkostninger, og for alle investeringsprojekter forventes det, at de til gengæld
skal medføre mindst et tilsvarende fald i udgifterne til offentlig forsørgelse.
Jobcentret har fem aktive investeringsprojekter:
 Fortsættelse af Flere Skal Med
 Virksomhedsrettet indsats – fra sygedagpenge til job
 Hyppigere samtaler med forsikrede ledige 26-52 uger
 Særlig indsats i ghetto- og udsatte boligområder
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere

27.08.2020

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

SA 50-33

Arbejdsmarked

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Midlertidig styrket indsats for sygemeldte (strategisk forslag)
Situationen omkring Covid-19 har givet en betydelig stigning i antallet af borgere på
sygedagpenge. Stigningen er ikke direkte kommet af Covid-19 sygemeldte, idet der ikke
er så mange forekomster i Region Syddanmark. Stigningen af en afledt følge af Covid19 forstået på den måde, at der især er en stigning i antallet af sygemeldte af psykiske
årsager – angst, stress m.v.
Dertil kommer, at den periode, hvor en borger kan modtage sygedagpenge, er blevet
forlænget og at det i suspenderingsperioden ikke har været muligt at etablere
virksomhedspraktikker som et redskab til at hjælpe borgeren tilbage til jobbet.
Antallet af sygedagpengemodtagere forventes i 2020 at ligge 140 over det budgetterede
og at stige yderligere i 2021. Dette overstiger jobcenterets kapacitet.

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Alle modtagere af sygedagpenge har efter sygedagpengeloven ret til mindst fire
samtaler og et aktiveringstilbud inden for de første 6 måneder og derefter i forhold til
ministerens fokusmål til fire samtaler og et aktiveringstilbud, hver gang der er gået 12
måneder.
Behovet for samtaler og anden indsats for modtagere af sygedagpenge vil stige både i
resten af 2020 og i de kommende år. Behovet vil overstige jobcentrets kapacitet.
Jobcenteret foreslår derfor at udvide investeringsprojektet ”Fra sygedagpenge til job”
med yderligere 2 eller 4 årsværk. Projektet blev godkendt af Byrådet i forbindelse med
budget 2019-2022. Projektet har i dag 4 medarbejdere og generede i 2019 et overskud
på 960.000 kr. mod forventelig et underskud på 100.000 kr. i opstartsåret.
Det forventes at en udvidelse med 2 årsværk vil kunne øge overskuddet med 300.000
kr. og med 4 årsværk 600.000 kr.

Nuværende bemanding jf.
budgetsagen 2019-2022
Udgifter til løn
Sparede udgifter til forsørgelse
Overskud

2021
1.800.000
2.400.000
600.000

2022
Hele perioden
1.800.000
3.600.000
2.400.000
4.800.000
600.000
1.200.000

Udvide til 6 medarbejdere
Udgifter til løn
Sparede udgifter til forsørgelse
Overskud

2.700.000
3.600.000
900.000

2.700.000
3.600.000
900.000

5.400.000
7.200.000
1.800.000

Udvide til 8 medarbejdere
Udgifter til løn
Sparede udgifter til forsørgelse
Overskud

3.600.000
4.800.000
1.200.000

3.600.000
4.800.000
1.200.000

7.200.000
9.600.000
2.400.000
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Dette forslag bygger på at projektet udvides med yderligere 2 årsværk, som indebærer
den mindst mulige ekstra udgifter samtidig med, at jobcenteret kan overholde
lovgivningens minimumskrav til indsatsen.
Ansættelsen af to ekstra medarbejdere vil samtidig gøre det muligt at øge den gruppe
af sygedagpengemodtagere, som får en hyppig og ressourcerettet indsats.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Midlertidig styrket indsats
sygedagpenge
Løn 2 medarbejdere (kt. 06)
Sparede udgifter til forsørgelse (kt.05)

-300,0

-300,0

0,0

0,0

900,0
-1.200,0

900,0
-1.200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
Der ansættes to ekstra medarbejdere

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Jobcentret har tidligere fået bevilget midler til en række beskæftigelsesrettede
investeringsprojekter. Den fælles præmis for projekterne er, at man kan hjælpe
borgere, som er tilknyttet jobcentret, hurtigere i selvforsørgelse og varig tilknytning til
arbejdsmarkedet ved at tilbyde dem ekstra indsatser. De ekstra indsatser er fulgt af
øgede omkostninger, og for alle investeringsprojekter forventes det, at de til gengæld
skal medføre mindst et tilsvarende fald i udgifterne til offentlig forsørgelse.
Jobcentret har fem aktive investeringsprojekter:
 Fortsættelse af Flere Skal Med
 Virksomhedsrettet indsats – fra sygedagpenge til job
 Hyppigere samtaler med forsikrede ledige 26-52 uger
 Særlig indsats i ghetto- og udsatte boligområder
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere

27.08.2020

Børn & Familieudvalget

BF 10-30

Skole

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Midler til 2-voksenordning i indskolingen
2. Beskrivelse af forslag
Det foreslås, at der til brug for 2-voksenordning i indskolingen, 0. – 3. klassetrin,
afsættes 5 mio. kr. årligt med virkning fra 1. august 2022.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Med forslaget skabes der bedre rammer for inklusion, trivsel og sociale relationer og
dermed selve grundlaget for læring. To-voksenordninger har i forskningen på
skoleområdet vist sig at have mange positive effekter i forhold til elevernes trivsel og
faglige udvikling. Særligt i forhold til inklusion har to-voksenordninger en positiv effekt.
Det er vigtigt at tovoksen-ordningen især prioriteres i indskolingen, da den ifølge
forskningen er mest effektfuld her.
Det forudsættes, at skolerne ansætter lærere og/eller pædagoger i 2-voksenordningen.
De 5 mio. kr. fordeles efter elevtal i indskolingen.
Pr. 5. september 2019 er der i alt 4.310 elever i indskolingen fordelt i 202 klasser.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

0,0

2.083,3

5.000,0

5.000,0

0,0

2.083,3

5.000,0

5.000,0

723.376,6

723.376,6

723.376,6

723.376,6

Indsatsområde / resultatkrav

Midler til 2-voksenordning fra
1.8.2022
Drift

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
Mellem 9-12 årsværk afhængig af hvilken personalegruppe (lærere eller pædagoger)
skolerne ansætter til opgaven.

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

27.08.2020

Børn & Familieudvalget
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Tværgående forslag (Skole og Børn & Dagtilbud)

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Partnerskab mellem UC Syd og Esbjerg Kommune med

deltagelse af ELF, Skolelederforeningen og BUPL omkring
læringsfællesskaber og rekruttering til lærer og
pædagogområdet.
2. Beskrivelse af forslag
Med afsæt i Vision 2025 ´s målsætninger om:
 Flere borgere
 Esbjerg som attraktiv uddannelsesby
 Kvalificeret arbejdskraft
Er der indledt dialog og samarbejde med UC Syd omkring et partnerskab, der skal
udvikle et tæt samarbejde med pædagog- og læreruddannelsen.
I de kommende år kan man på landsplan og lokalt se frem til mindre ungdomsårgange,
der vil søge mod uddannelserne. Desuden mærker UC Syd lokalt en øget konkurrence
fra andre uddannelser i byen og fra andre studiebyer.
Med regeringsinitiativer sker der en generel opnormering af personale i daginstitutioner
og skoler i de kommende år, hvilket lægger et øget pres på at tiltrække uddannet
personale.
Derfor er der mellem UC Syd og Esbjerg Kommune en fælles interesse for at udvikle
uddannelser og studiemiljøer, som vil gøre Esbjerg kommune attraktiv for de
pædagogiske fag både i uddannelse og job.
De overordnede målsætninger for partnerskabet er:
Esbjerg Kommune
At flere studerende på
læreruddannelsen betyder, at
flere bosætter sig i Esbjerg
Kommune under og efter
uddannelsen.
At skoler og daginstitutioner i
Esbjerg Kommune kan rekruttere
fagligt veluddannede lærere til et
skolevæsen, der vil kendetegnes
ved høj kvalitet.

Fælles vision
At der udvikles
læringsfællesskaber mellem de
pædagogiske uddannelser på UC
Syd og Esbjerg Kommunes
dagtilbud og skoler, der udvikler
de studerendes faglige,
metodiske og didaktiske
kompetencer
At læringsfællesskabet udvikler
dagtilbuds og skolernes faglige
metoder, og dermed bidrage til
øget trivsel og læring efter de
politiske mål i Børn &
Ungepolitikken.

UC Syd
At flere studerende søger at
studere til de pædagogiske
uddannelser i Esbjerg.
At lærer- og
pædagoguddannelsen med nye
tilgange mellem teoretiske forløb
og afprøvning i praksis udvikler
nye metoder og pædagogiske
tilgange.
At pædagog- og
læreruddannelsen bruger nye
erfaringer til at skabe ny viden
om pædagogiske og didaktiske
metoder.

Tilrettelæggelse:
Partnerskabets indhold tilrettelægges via en overordnet partnerskabsgruppe suppleret
med styregruppe for henholdsvis lærerområdet som pædagogområdet. Styregrupperne
bliver besat med repræsentanter fra Esbjerg Kommune, UC Syd samt faglige
organisationer.
De overordnede overskrifter for samarbejdet på de 2 områder er:
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A. ”Learning Labs” - Udviklings- og læringsfællesskaber omkring faglige miljøer og
specialiseringer.” eks.: Leg/kreativitet, Leaps, kultur, natur, science m.v.
B. Rekruttering – styrkelse af uddannelsesveje i lærer- og pædagoguddannelsen f.eks.
trainee og merituddannelser.
C. Styrkelse af praktikmuligheder og praktiktilbud.
Det er planen, at partnerskabets konkrete elementer kan igangsættes fra skoleåret
2021/22 med fuld indfasning i skoleåret 2022/23.
Økonomi
Til budgetlægningen for 2021 foreslås et rammebeløb. Disse tænkes anvendt til:


Vidensdeling og udvikling. Eks. Konference, workshops, kursus mv.



Udvikling og understøttelse af pilotprojekter.



Programledelse på konkrete udviklingsprojekter.



Kompetenceudvikling på skolerne og institutionerne.

Det forventes at yderligere bosætning af studerende eller varigt ansatte giver et
overordnet positivt økonomisk afkast af investeringen.

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

2021

2022

2023

Indsatsområde / resultatkrav

Professionelle læringsmiljøer.
Partnerskab mellem UC Syd og
Esbjerg Kommune med deltagelse af
ELF, Skolelederforeningen og BUPL

500,0

Drift

Områdets totale budget

500,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Intet

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen

27.08.2020

2024

Børn & Familieudvalget

BF 10-32

Kultur (tværgående forslag)

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Kompetenceløft i Leg, Læring og Kreativitet
2. Beskrivelse af forslag
I Esbjerg kommunes Børn & Unge politiker er der sat fokus på Leg, Læring og kreativitet, og at børn skal møde kompetente, relationsskabende og nysgerrige voksne, der
skaber mangfoldige aktiviteter og forløb, som fremmer leg, læring og kreativitet.
I Esbjerg Kommunes kulturpolitik er der sat fokus på at kulturinstitutioner understøtter
at kultur bliver tilgængelig og nærværende for barnet og den unge og bidrager til denne
dannelse.
Med baggrund i ovenstående foreslås det at igangsætte et kompetenceløft på tværs af
Børn & Dagtilbud, Skole og Kultur for i alt 300 medarbejdere.
Et kompetenceløft skal medvirke til at styrke kvaliteten i både Dagtilbud, Skole og Kultur, i bestræbelserne på at gøre Esbjerg Kommune attraktiv for børnefamilier og medvirke til øget bosætning.
I 2018-20 har 50 pædagoger i Dagtilbud gennemført diplomuddannelse i modulet ”Leg,
Læring og Kreativitet”. Forløbet var finansieret af Lego Fonden. Erfaringerne fra dette
forløb har været positive, og de uddannede medarbejdere har medvirket til at udvikle
kvaliteten i det pædagogiske arbejde med leg læring og kreativitet. Det er på baggrund
af meget positive erfaringer fra dette forløb, at det foreslås at tilbyde i alt 300 medarbejdere fra Børn & Dagtilbud, Skole eller Kultur, diplommodulet Leg, Læring og kreativitet.
Det afsatte beløb dækker deltagerafgift og ca. 25% af vikarudgifterne. De resterende
udgifter betales af de deltagende institutioners kompetencemidler.
Alternativt kan der afsættes penge til hele udgiften således, at der ikke vil være brugerbetaling for den enkelte institution.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

2.350,0

2.350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Kompetenceudvikling - Leg, Læring og
Kreativitet, drift
Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
Ingen

6. Konsekvenser for andre politikområder
Dagtilbud og Skole

27.08.2020

Børn & Familieudvalget
Kultur (tværgående forslag)
7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen
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Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Unge i fritidsjob i daginstitutioner
2. Beskrivelse af forslag
Ved ansættelse af ungarbejdere på 15-17 år i daginstitutioner – kommunale og
selvejende - skabes der muligheder og udvikling af følgende 3 perspektiver:




Fortsat fokus på hygiejne i daginstitutionerne
Fremadrettet ansættelsesbehov ift. minimumsnormeringer
Kommunalt aktivt bidrag til flere unge i fritidsjob.

Fortsat fokus på hygiejne i daginstitutionerne
I Genåbningens faser har det øgede fokus på rengøring og hygiejne vist sig virksomt
både på den forebyggende smitterisiko, som er hovedformålet, men også på
sygefraværet og de pædagogiske aktiviteter.
I Genåbningens første faser var personalenormeringen høj, arbejdsopgaverne som
ekstra vask af legetøj, afspritning mm., var lagt ud på ekstra hænder og det
pædagogiske personale kunne fordybe sig mere i aktiviteter, afstandskrav og struktur.
I Genåbningens fase 3 er mange krav lempet og personalenormeringen i institutionerne
er næsten normaliseret. Dog fordrer den nuværende SST-vejledning og vejledninger fra
UVM, stadig et øget fokus på rengøring, hygiejne og i nogle tilfælde, afstandskrav.
Ved ansættelse af ungarbejdere i institutionerne, vil de forefaldende opgaver som vask
af legetøj, sengetøj, grundigere afspritning af specifikke udsatte områder mm, kunne
varetages uden at det skal gå fra de pædagogiske aktiviteter.
Fremadrettet ansættelsesbehov ift. minimumsnormeringer
Som følge af de besluttede minimumsnormeringer vil efterspørgslen på pædagogisk
personale stige. Der ses, for nuværende, et fald i ansøgere til pædagoguddannelsen.
Forvaltningen arbejder aktivt i tiltag der understøtter samarbejde og partnerskab med
både UC Syd og SOSU skolen – herunder udvikling og optimering af uddannelse,
rekruttering og kvalitet i praktikperioderne.
Ved ansættelse af ungarbejdere i daginstitutionerne, vil man aktivt introducere unge til
det pædagogiske fag og den pædagogiske praksis, og derved muliggøre en aktiv
”fødekæde” til både pædagogisk-assistentuddannelsen (PA) og til pædagoguddannelsen.
Kommunalt aktivt bidrag til flere unge i fritidsjob
Der findes flere veje til at optimere unges muligheder for, at finde vej ind i uddannelse
eller job, men en af de veje forskningen peger på, er via tidlig tilknytning til
arbejdsmarkedet, via fritidsjob. Forskning peger på, at unge med fritidsjob opnår højere
karakterer ved afgangseksamen, begår mindre kriminalitet og kommer hurtigere i
uddannelse. Via fritidsjob udvikler de unge vedholdenhed, ansvarlighed og evnen til at
begå sig bedre i sociale sammenhænge.
I Esbjerg kommune har ca. 25% af eleverne fra 7.-9. klasse fritidsjob
Ved ansættelse af ungarbejdere i daginstitutionerne bidrager Esbjerg Kommune aktivt
til at endnu flere unge kommer i fritidsjob.
Afledte effekter – Ghettoliste
Med forslag om at skabe fritidsjobs for 15-17 årige, så vil yderligere afledte effekter
spille ind, ift. 3 kriterier for ghettoliste:
- Erhvervsaktive: tælles først fra 18 år, men på længere sigt hjælper det i at de
unge motiveres til fortsat at have arbejde, også efter de fylder 18 år
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Kriminalitet: de unge, der har et arbejde, er oftest ikke dem der udøver
kriminalitet
Bruttoindkomsten: tæller fra 15-årige beboere, og kan således være med til
fortsat at tælle positivt på dette kriterie, selv om det ikke er her Esbjergs udsatte
områder har udfordringen med ghettolisten.

Fritidsjobsene og besættelse af jobsene vil ske i et tæt samarbejde med Vindmøllen.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Lettere opgaver som de unge tager sig af, frigør det pædagogiske personale til at udøve
den pædagogiske praksis hos børnene.

4. Økonomi
Forslaget forudsætter ansættelse af ungarbejdere (15-17 år) i 54 daginstitutionsenheder med 2,6 timer/uge.
Alternativt ved ansættelse med 8 timer/uge i 54 enheder er udgiften 1,860 mio. kr.
Alternativt ved ansættelse med 10 timer/uge i 54 enheder er udgiften 2,325 mio. kr.
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Unge i fritidsjob i 54 daginstitutionsenheder med 2,6 timer/uge
Drift – lønninger – brutto
Drift – tilskud til privat pasning
Drift – friplads- og søskendetilskud
Drift - forældrebetaling

600,0

600,0

600,0

600,0

666,5
45,0
55,0
-166,5

666,5
45,0
55,0
-166,5

666,5
45,0
55,0
-166,5

666,5
45,0
55,0
-166,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget – intet sammenligneligt
budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ved forslaget opstår 54 nye fritidsjobs for unge mellem 15 og 17 år.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Unge med fritidsjobs fastholdes oftest på arbejdsmarkedet, fremfor arbejdsløshed.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-
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Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Skærpelse af personalesammensætningsmodellen til 60/20/20
2. Beskrivelse af forslag
Med udgangspunkt i det nationale fokus på kvalitet i dagtilbud foreslås en skærpelse af
personalesammensætnings-modellen til pædagogisk personale i dagtilbud, til en
60/20/20 model.
Den nuværende 60/40-model sikrer minimum 60% ansættelse af uddannede
pædagoger og maksimum 40% ansættelse til øvrigt personale, pædagogiske assistenter
(PA) og medhjælpere. I de nuværende 40% ligger en hensigtserklæring om at dagtilbud
søger at min. 15% afsættes til ansættelse af PA, hvilket dagtilbud generelt lever op til.
60/20/20-modellen sikrer og præciserer minimum 60% uddannede pædagoger,
minimum 20% PA og maksimum 20% øvrigt personale.
De besluttede minimumsnormeringer, hvor første pulje er tilgået kommunerne, og som
forventes helt indfaset i 2025, vil skabe et behov for mere personale i dagtilbud.
En nyere dagtilbudslov og styrkede pædagogiske læreplaner stiller større krav til
pædagogisk faglighed, dokumentation og evaluering.
Ved en skærpet personalesammensætning med 60/20/20 model signalerer Esbjerg
Kommune at man samlet vil prioritere 80% uddannet pædagogisk personale i
kommunens daginstitutioner.
Børn & Kultur er i partnerskab med både Sosu-skolen og UC Syd, vedr. pædagogisk
assistent uddannelse og pædagoguddannelse. Partnerskaberne handler om rekruttering
til PA-uddannelse, som fødekæde til videre pædagoguddannelse, samt om
opkvalificering af uddannelsesindhold og praktikker.
Ved at øge ansættelsespuljen til PA i daginstitutionerne, bidrager Esbjerg Kommune til
en mulig forøgelse af ansøgere til videre pædagoguddannelse.
En afledt effekt af dette kan være flere borgere til kommunen og øget bosætning i
relation til Vision 2025.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
60/20/20 modellen skaber ikke flere ansatte i dagtilbuddene, men mere kvalitet i
dagtilbuddet med mere pædagogisk uddannet personale.

4. Økonomi
Modellen vil træde i kraft straks, men først give fuld effekt om nogle år, da ændring af
personalesammensætningen først kan ske ved naturlig udskiftning i stillingerne. Der er
indregnet en 4-årig indfasning af modellen.
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

1.275,0

1.700,0

Indsatsområde / resultatkrav

60/20/20 personalesammensætning i
daginstitutioner
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425,0

850,0
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Drift – lønninger – brutto
Drift – tilskud til privat pasning
Drift – friplads- og søskendetilskud
Drift - forældrebetaling

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

Budget 2021-24
472,0
32,0
39,0
-118,0

944,0
64,0
78,0
-236,0

1.416,0
96,0
117,0
-354,0

1.888,0
127,0
157,0
-472,0

313.937,1

316.677,0

315.545,6

315.545,6

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Over år vil der ske en udskiftning i personalesammensætningen til flere PA’er i stedet
for øvrige personale (bevarelse af minimum 60% pædagoger), men først ved naturlig
personale-afgang.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Området er omfattet af besparelser ved effektivisering og tilpasning af decentrale
processer og arbejdsgange samt MEP besluttet ved budgetlægningen for 2019-22.
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Ændringsforslag

1. Opnormering af PA-elever fra 30 til 40 årligt
2. Beskrivelse af forslag
Økonomiudvalget har for nogle år tilbage fastsat en dimensionering af PAU (pædagogisk
assistent uddannelse) til 30 elever årligt. PA-elever rekrutteres med 15 i foråret og 15 i
efteråret, og Esbjerg Kommune samarbejder med SOSU-skolen om skoleforløbene.
Praktikpladserne foregår i daginstitutioner, sfo’er, klubber samt på familieområdet.
De uddannede PA’er fra Esbjerg Kommune har som oftest lykkedes at få jobs efter endt
uddannelse, men mange søger også videre til pædagoguddannelsen, da de med PAuddannelsen får mod på at læse videre som pædagog.
Esbjerg Kommune vil frem mod minimumsnormeringer, som Regeringen har besluttet at
sætte krav om, ved en indfasning frem mod 2025, komme til at mangle kvalificeret
pædagogisk arbejdskraft.
For at imødekomme denne udfordring foreslås derfor at der fra 2022 ansættes
yderligere op til 10 PA-elever årligt til i alt 40 PA-elever årligt, så PA-uddannelsen på
den måde kan være en fødekæde videre til pædagoguddannelsen, og dermed flere
kvalificerede pædagoger til at dække det fremtidige behov.
En afledt effekt af dette kan være flere borgere til kommunen og øget bosætning i
relation til Vision 2025.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Bedre kvalificeret pædagogisk personale i daginstitutionerne, sfo’er og familieområdet.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Opnormering af PA-elever fra 30 til 40
årligt
Drift

Områdets totale budget til PA-elever

0,0

335,0

830,0

940,0

0,0

335,0

830,0

940,0

2.238,2

2.234,6

2.231,0

2.231,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Optag af yderligere op til 10 elever årligt første gang i 2022. Uddannelsen varer ca. 2
år. Udvidelsen vil dermed svare til at der fra og med 2024 samlet set udvides med ca.
21,0 årsværk.
Herudover udvides med 0,5 administrativ stilling vedr. PA-koordinator/administration.

6. Konsekvenser for andre politikområder
I beløbet indgår midler til yderligere ansættelse af administrativt personale på
politikområde Administration under Økonomiudvalget, til varetagelse af rekruttering og
personalehåndtering af de yderligere elever.
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-
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Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Investering i bedre normeringer i dagtilbud (Strategisk
forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Regeringen og støttepartierne er enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer,
således at de er fuldt indfasede i 2025.
Arbejdet med bedre normeringer i daginstitutioner blev påbegyndt med aftale om
kommunernes økonomi for 2020 og med finanslovsaftalen for 2020 hvor der blev afsat
500 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mia. kr. frem til 2025 så kommunerne løbende øger
normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne
minimumsnormeringer i 2025.
For 2020 er midlerne tildelt kommunerne direkte uden forudgående ansøgning med krav
om, at midlerne ligger ud over de allerede vedtagne kommunale budgetter for 2020.
Midlerne må ikke indgå i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis
kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældrenes
egenbetaling.
Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem, herunder om en
model for lovbundne minimumsnormeringer. Jfr. Finansloven for 2020 er målet, at
minimumsnormeringer fuldt indfaset skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per voksen i
vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver.
Et forslag til investering i bedre normeringer i dagtilbud er at der afsættes budget til
indførelse af minimumsnormering på et tidligere tidspunkt end 2025.
Som det ses nedenfor under pkt. 4, kan der blive behov for tildeling af budget ud over
midlerne afsat på finansloven, hvis kravet om minimumsnormering skal opfyldes. Dette
afhænger af hvordan kravene bliver til opgørelsen af antal børn pr. voksne og hvor stor
en andel Esbjerg Kommune modtager af puljen.
Udformning af model for minimumsnormeringer forventes vedtaget i folketingsåret
2020/2021.
Det forslås at der afsættes yderligere midler til pædagogisk personale i dagtilbud med
1,0 mio. kr. i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022, 3,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. årligt fra
2024.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ved tildeling af midler til bedre normeringer i dagtilbud vil antallet af børn pr. voksen
falde.

4. Økonomi
Hvis der anvendes samme fordelingsnøgle af puljen som for 2020 og samme antal børn
i kommunerne som i 2020, forventes Esbjergs andel af puljen afsat i finanslovsaftalen
for 2020 at udgøre:

Mio. kr.
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2020
9,9

2021
11,9

2022
15,8

2023
23,8

2024
27,7

2025
31,7

Børn & Familieudvalget

BF 20-33

Børn og dagtilbud

Budget 2021-24

Skønnet antal børn pr. voksne i Esbjerg Kommune – med baggrund i regnskabstal for
2019 tillagt midlerne fra puljen – forudsat at fordeling sker med faktor 2 for de 0-2
årige.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0-2 årige
3,5
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,2
3-5 årige
6,8
6,6
6,6
6,5
6,4
6,3
6,2
2019 er tal før tildeling af midler fra puljen. Kun kommunale daginstitutioner er
medtaget i beregningen, og der er blandt andet ikke medtaget timelønnet personale.
Det er tidligere blevet skønnet at det vil koste Esbjerg Kommune op til ca. 50 mio. kr.
årligt at opnå en normering på 3/6. En konkret beregning afventer konkretisering af
modellen for minimumsnormeringer.
Afsættelse af 1,0 mio. kr. i 2021 stigende til 4,0
i antal børn pr. voksen svarende til cirka:
2021
2022
2023
0-2 årige
-0,01
-0,02
-0,04
3-5 årige
-0,02
-0,05
-0,07

mio. kr. årlig fra 2024 vil betyde et fald
2024
-0,05
-0,09

Midlerne indgår i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommunens
tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældrenes
egenbetaling.
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

1.111,0
75,0
92,0
-278,0

2.222,0
149,0
184,0
-555,0

3.332,0
224,0
277,0
-833,0

4.443,0
299,0
369,0
-1.111,0

509.229,3

509.559,9

505.653,1

505.000,4

Indsatsområde / resultatkrav

Investering i bedre normeringer i
dagtilbud
Drift – lønninger – brutto
Drift – tilskud til privat pasning
Drift – friplads- og søskendetilskud
Drift - forældrebetaling

Områdets totale budget (netto)

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Antallet af pædagogisk personale vil stige og dermed bliver der færre børn pr. voksen.
I 2021 vil stigningen svare til ca. 2,8 årsværk, i 2022 til ca. 5,6 årsværk, i 2023 til 8,4
årsværk og fra og med 2024 ca. 11,1 årsværk.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-
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Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Ubalance i budget 2020-2023 på familieområdet
Handleplanen på familieområdet, som er en del af budgetaftalen 2020, har haft fokus på
at imødegå de stigende udgifter på området og det faldende budget. Budget og
indsatser er blevet tilpasset samtidig med en nedjustering af prognosen for forventet
forbrug i 2020-2023 med 2% svarende til 8,4 mio. kr. i forhold til forventet forbrug i
2019.

2. Beskrivelse af forslag
Som en del af budgetaftalen skal forvaltningen fortsætte arbejdet med at afsøge
muligheder for at optimere driften enten ved effektiviseringer eller besparelser for at
bidrage til en fortsat økonomisk balance på området.
Afsøgning af nye muligheder for at optimere driften enten ved effektiviseringer eller
besparelser forudsætter et større analysearbejde og den nødvendige tid til at overveje
mulige effektiviseringsforslag og forslag til reduktioner af serviceniveau. Derfor foreslås
en proces for arbejdet med ubalance i handleplanen, hvor der gives plads til analyser,
medarbejderinddragelse og politiske drøftelser af serviceniveau.
Økonomiudvalget har på møde den 8. juni 2020 anmodet Direktionen om at udarbejde
et ændringsforslag til de kommende budgetforhandlinger, der afspejler følgende
grundelementer:
a. Forslag om en ekstra bevilling til håndtering af familieområdets ubalance i
2021, så der er tid til at arbejde med hensigtsmæssige og intelligente
løsningsmodeller frem mod budget 2022
b. Forslag om at afsætte en ramme på 1 mio. kr. i 2021 til identifikation af
mulige indsatser eller nye intelligente løsninger, der reducere
udgiftspresset fra 2022. Disse forslag skal senest kunne drøftes politisk i
forbindelse med budgetlægningen for 2022.
c. Hvis udvalgte indsatser eller investeringer er klar til drøftelse i forbindelse
med de kommende budgetforhandlinger, bedes disse medtages i dette års
budget i balance

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

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Ubalance i budget 2020 på
familieområdet
Myndighed familieområdet, drift
Analyser, drift

9.400,0

0,0

0,0

0,0

8.400,0
1.000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Områdets totale ramme

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

27.08.2020

2020

2021

2022

2023

69,6
-18,1
5,5

75,6
-20,2
3,5

80,6
-20,2
2,5

80,6
-20,2
2,5

56,9

58,9

62,9

62,9

Børn & Familie-udvalget

BF 40-30

Pædagogik

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Generel opnormering psykologer eller psykologiske
konsulenter i Pædagogisk Enhed
2. Beskrivelse af forslag
Der er en stor efterspørgsel på de ydelser, som psykologer og psykologiske konsulenter
yder til dagtilbud og skoler. Den store efterspørgsel betyder, at der gennem de sidste år
har været lange ventetider på de enkelte ydelser, som psykologer/psykologiske
konsulenter har i deres opgave portefølje. En af de ydelser, hvor der er længst ventetid
er i forbindelse med udarbejdelse af Pædagogisk Psykologiske Vurderinger (PPV). Disse
PPV er dagtilbuds og skoles juridiske ramme for at finde frem til, hvorvidt der er behov
for at iværksætte specialpædagogisk bistand.
Gennem de sidste par år har psykologer/psykologiske konsulenter fået udvidet deres
opgaveportefølje via Trivselsgrupper, fastholdelse af unge i ungdomsuddannelse og
projekt Fremskudt Psykiatri. Alle udvidelser af opgaver er kommet med finansiering,
men det viser sig at kompleksiteten i de mange forskellige opgaver gør, at det ikke har
været muligt at nedbringe ventetider på de grundlæggende opgaver inden for
pædagogisk psykologi.
Den grundlæggende opgave med pædagogisk psykologi varetages gennem en
kontaktpersonfunktion, hvor psykologer/psykologiske konsulenter er den primære
samarbejdspartner med den enkelte afdeling. I fordelingen tages der højde for, at der
selvfølgelig er store skoler og små daginstitutioner, så det er ikke sammenligneligt tal i
forhold til fordelingen af sager, men det er klart forventningen, at de generelle
ventetider i forhold til den pædagogiske psykologi kan nedbringes.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Det er en klar forventning, at ventetiderne i forhold til pædagogisk psykologiske
opgaver vil falde til gavn for børn i udsatte positioner i dagtilbud og skole.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

1.300,0

1.300,0

1.300,0

1300,0

39.005,7

39.386,5

39.042,9

39.042,9

Indsatsområder / resultatkrav

Generel opnormering psykologer eller
psykologiske konsulenter i
Pædagogisk Enhed, drift
Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Forslaget er, at der opnormeres med 2 årsværk inden for psykologer/psykologiske
konsulenter.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 10-30

Fritid

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Pulje til tværgående Bevæg dig for livet - aktiviteter
2. Beskrivelse af forslag
Esbjerg Kommune er blevet Bevæg dig for livet-visionskommune og har derfor forpligtet
sig på at understøtte kommunens borgere i alle livsfaser til at være fysisk aktive, både
selvorganiseret, i foreningerne og i kommercielle idræts-/træningsmiljøer.
Målsætningen for visionsarbejdet er at 4.600 borgere skal gøres fysisk aktive, mens
antallet af borgere der dyrker moderat og hård fysisk aktivitet skal stige med 4.000.
Dertil er er målet at 50 % af borgerne skal være foreningsaktive, hvilket betyder at
7.000 borgere skal rekrutteres til foreningslivet.
Fritid, Sundhed & Omsorg ønsker at sætte ind på ti områder over den resterende
projektperiode, som løber frem til udgangen af 2023.
- Børn, unge og familie
- Uddannelserne
- Arbejdspladserne
- Seniorerne
- Borgere med sociale udfordringer eller fysisk psykisk handicap
- Kronikere og borgere med livsstilsproblematikker
- Foreningerne
- Landdistrikterne
- Faciliteter
- Outdoor
For at kunne udvikle, planlægge, igangsætte og drifte kvalificerede indsatser under
disse områder, er det besluttet ved rammeaftalens indgåelse, 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, den administrative styregruppe samt Kultur &
Fritidsudvalget, 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.
Til arbejdet med Bevæg dig for livet visionen, herunder udviklingen og
implementeringen af konkrete tværgående indsatser og aktiviteter søges 500.000 kr. til
en Bevæg dig for livet-pulje. Puljen placeres under Kultur & Fritidsudvalget og
prioriteres efter indstilling fra den politiske følgegruppe, som jf. rammeaftalen følger
udviklingen, drøfter målopfyldelsen og sikrer politisk fremdrift på de forskellige
indsatsområder.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Igangsættelse af nye tilbud og indsatser samt udvidelse af de eksisterende, så borgerne
oplever et større udbud af aktiviteter og tilbud på bevægelses-, motions- og
idrætsområdet.

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 10-30

Fritid

Budget 2021-24

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

- Pulje til tværgående Bevæg dig for
Livet – aktiviteter, drift
Områdets totale budget (projektleder, netto)

500,0

500,0

500,0

0,0

306,9

306,9

306,9

0,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
Afhængig af, hvilke aktiviteter der igangsættes, kan forslaget medføre
personalemæssige konsekvenser.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Puljen placeres under Kultur & Fritidsudvalget. I forbindelse med prioritering af puljens
midler kan der komme konsekvenser under andre udvalgs- og politikområder.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Der blev i budget 2018-21 afsat midler til ansættelse af én projektleder for
aftaleperioden 2019 - 2023.

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 10-31

Fritid

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Tilskudspulje til foreningslivets arbejde med børn og unge
2. Beskrivelse af forslag
Med afsæt i Politik for fritids- og idrætsliv ønskes der afsat en tilskudspulje til
understøttelse af foreningslivets arbejde med børn og unge under 25 år.
Foreningslivet giver den enkelte mulighed for at være en del af et positivt fællesskab,
hvilket er med til at fremme livsglæde og livskvalitet, nedbringe ensomhed og fremme
den mentale såvel som den fysiske sundhed.
En national undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner fra 2016 viser, at
de fleste børn går til idræt i foreningsregi. Mindst 86% dyrker således minimum én af
deres aktiviteter i foreningerne.
For de unge fra 16 år tegner sig et andet billede, idet andelen af unge, der er aktive i
fritids- og idrætsforeninger falder, når de starter på ungdomsuddannelse.
I henhold til Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til foreninger, der tilbyder
aktiviteter for børn og unge under 25 år. I Esbjerg Kommune gøres det via Esbjergordningen hvor bl.a. medlemstilskud til foreningernes medlemmer under 25 år indgår.
Den nye tilskudspulje tænkes bl.a. brugt til at understøtte nytænkning og innovation i
foreningslivet med henblik på at skabe motiverende og positive idræts- og bevægelsesmiljøer for alle børn i foreningslivet. Derudover skal den også bidrage til udvikling og
samarbejde med, i og på tværs af foreningerne således at flere børn og unge kommer
ud i foreningernes positive fællesskaber samt understøtte foreningernes arbejde med at
fastholde de unge i foreningslivet.
Afsættes der midler til tilskudspuljen, vil den praktiske udmøntning blive vedtaget i
Kultur & Fritidsudvalget efter budgettets vedtagelse.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

5.810,6

5.810,6

5.810,6

5.810,6

Indsatsområde / resultatkrav

Støtte til foreningslivets arbejde med
børn og unge
Drift

Områdets totale budget – Esbjerg ordningen

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Afhængig af rammerne for puljens udmøntning vil det kunne medføre øget
administration.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen.

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget
Fritid

KF 10-31
Budget 2021-24

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Området har løbende været omfattet af generelle besparelser på tilskudsområdet.
Med virkning fra 2019 er foreningsområdet tilført 1,5 mio. kr., disse er udmøntet
således at lokaletilskudsprocenten er hævet og af gebyrprocenten nedsat.
Med virkning fra 2020 er der ingen prisfremskrivning i perioden 2020 – 2023 på de
aktivitetstimepriser som afviger fra lovens minimum, og som bruges til beregning af
både lokaletilskud og gebyr.

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 10-32

Fritid

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Politik for fritids- og idrætsliv (strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Politik
-

for Fritids- og idrætsliv 2020-2025 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.
En arbejdsgruppe har i foråret udarbejdet ’strategi for børne- og ungdomsidræt i
Esbjerg Kommune’. Gruppen har arbejdet med målsætninger og indsatsområder samt
drøftet hvordan strategien kan finde opbakning hos relevante interne og eksterne
samarbejdspartnere. 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 idrætog fritidsliv. Det kan give 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 og skal derfor ses som et initiativ, der taler ind i Vision 2025.
TalentIdrætsrådet har udarbejdet et oplæg om ’Kvalificering af børneidrætten i Esbjerg
Kommune’, der er et fremtidsscenarie for 2025, hvor mange interessenter (foreninger,
medborgere, forældre, frivillige og medarbejdere mv.) samskaber om at lykkes med at
favne alle børn og udvikle deres bevægelsesglæde uanset deres udgangspunkt.
De strategiske oplæg og politikkens fokusområder bringes til handling ved at tilføre
området ressourcer i form af koordinatorer, der kan koordinere, udvikle og skabe
relationer ud i foreningslivet i samarbejde med Bevæg dig for livet koordinatoren. Det
anbefales at afsætte midler til 3-4 årsværk i de kommende 4 år med henblik på at indfri
indsatser med fokus på gode og inkluderende idrætsfællesskaber for børn og unge som
beskrevet i de to strategiske oplæg (vedhæftet) 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.

2021

2022

2023

2024

1.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

1.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Drift

Områdets totale budget

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget
Fritid

KF 10-32
Budget 2021-24

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 20-30

Skolefritidstilbud & SSP

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Kriminalitetsforebyggende initiativer i socialt udsatte
boligområder
2. Beskrivelse af forslag
Som en del af udligningsreformen, er der givet beløb til kommuner med socialt udsatte
boligområder (SUB) for at lave et kriminalitetsforebyggende initiativ.
Igennem mange år med boligsociale, uddannelsesrettede, og integrationsfremmende
tiltag er det lykkedes markant flere unge med anden etnisk herkomst end dansk at
komme i uddannelse og beskæftigelse. Det gælder især pigerne. Der sigtes på landsplan
fire gange så mange drenge som piger, og i henhold til etniske drenge, er der fortsat for
mange, der ikke påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse.
Visionen er, at via håndholdt, koordineret, flerfagligt samarbejde, kan den enkelte unge
hjælpes til en hverdag i trivsel og styrkes til at komme i uddannelse eller beskæftigelse,
som er stærke beskyttende faktorer i forhold til kriminalitet.
Til at koordinere indsatsen for den enkelte unge prioriteres ansættelsen af en case
manager, der via tæt opfølgning skal inddrage og forpligte fagpersoner og andre voksne
i den unges netværk til at hjælpe den unge med at opnå sine mål.
I kriminalitetsforebyggelse arbejdes med kriminalitetstruede individer (individorienteret
forebyggelse) såvel som med den brede målgruppe af unge og forældre (generel
forebyggelse). Der er identificeret et behov for at udvikle og målrette de generelle
forebyggelsesindsatser i SUB-områderne, særligt i forhold til målgruppen af forældre
med anden etnisk baggrund end dansk.
Derfor prioriteres der i initiativet også en generel forebyggelsesfunktion, som er særligt
målrettet SUB-områderne. Denne kobles med SSP-konsulentfunktionen i Cosmosdistriktet, som rummer Esbjergs mest udsatte område, Stengårdsvej. På den måde
sikres, at kriminalitetsforebyggelsen i de udsatte boligområder løftes på alle niveauer,
fra det individorienterede til det generelle. Derved sikres også normering til opsøgende
indsats når nødvendigt.
Initiativets løbetid anslås til 3 år.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Udviklingsforslag til opnormering af forebyggelsen i SUB-områderne i Esbjerg

4. Økonomi
Beløb i 1.000.000 kr.

2021

2022

2023

1.600,0

1.600,0

1.600,0

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Kriminalitetsforebyggende initiativer i
socialt udsatte boligområder

31.08.2020

0,00

Kultur & Fritidsudvalget

KF 20-30

Skolefritidstilbud & SSP
Drift

Områdets totale budget

Budget 2021-24
1.600,0

1.600,0

1.600,0

0,0

1.600,0

1.600,0

1.600,0

0,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
Personaleressourcen fordeles således
1/2 halvt årsværk case managere til kriminalitetstruede unge i SUB-områderne
1/2 årsværk til en specifik forebyggelseskonsulent til SUB-områderne
1 årsværk til SSP konsulent

6. Konsekvenser for andre politikområder
Initiativet forventes særligt at få synergieffekter med Esbjerg Kommunes boligsociale
helhedsplan.
Der forventes øget brug af fritidsinteresser og AL klubber i området.
Øget andel af unge der har fritidsjob i området – via samarbejde med projekt fritidsjob
på Vindmøllen.

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

31.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 30-30

Kultur

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Fast tilskud til Rued Langgaard Festival
2. Beskrivelse af forslag
Rued Langgaard Festival blev grundlagt i 2010 og finder sted hvert år fra torsdag til
søndag omkring første weekend i september. Den er med sine 15-20 koncerter og
øvrige begivenheder regionens største klassisk musikfestival.
Festivalen har fokus på musik af Rued Langgaard og beslægtede komponister, og
koncerter m.v. finder sted i og omkring Ribe Domkirke, hvor Langgaard var
domorganist i årene 1940-52. Foruden Domkirken og den nybyggede Kannikegård
benyttes også Sct. Catharinæ Kirke og klostergård, Domkirkepladsen, Ribe
Katedralskole samt Det Gamle Rådhus som spillesteder.
Musikdramatik eller større orkesterværker udgør oftest festivalens hovedbegivenhed,
men også kammermusik-, kor- og solokoncerter spiller en vigtig rolle.
Formidling
Visuel iscenesættelse er med til at formidle musikken på en nutidig måde. Og via
foredrag, musikalske happenings i det offentlige rum, film, kunstnermøder i form af
Langgaard Lounge, m.v. sættes musikken i nyt perspektiv.
Festivalens kunstnere er hovedsageligt danske med internationale karrierer. Men med
årene er der også engageret kunstnere fra bl.a. Sverige, Norge, Tyskland og Frankrig,
som er blevet opmærksomme på Langgaards musik, og som har påtaget sig at
indstudere hans værker for at optræde ved festivalen. Det har bl.a. betydet, at de har
haft musikken på deres koncertprogrammer i hjemlandet, og dermed udbredt
kendskabet til Langgaards musik udenfor Danmarks grænser.
I 2013 steg publikumstallet med 60% og er vokset jævnt lige siden. I 2019 var der i ca.
3100 tilhørere til festivalens begivenheder.
Festivalen har tidligere modtaget tilskud fra KULTURpuljen. Det foreslås at Rued
Langgaard festivalen ydes et fast tilskud på 100.000 kr. fra 2021 og frem.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
-

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Fast tilskud til Rued Langgaard
Festival, drift
Områdets totale budget

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget
Kultur

KF 30-30
Budget 2021-24

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Kultur & Fritidsudvalget besluttede 4. februar 2020 at tildele festivalen et ekstra tilskud
på 50.000 kr. i 2020.

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 30-31

Kultur

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Etablering af Kvaglund Kulturhus
2. Beskrivelse af forslag
Kvaglund Bibliotek har gennem flere år kæmpet med dalende aktivitets-, besøgs- og
udlånstal. Omvendt oplever Kvaglund Kirke et stigende behov for plads til folkelige og
kulturelle aktiviteter. På den baggrund foreslås det nu at sælge bibliotekets bygninger til
Kvaglund Kirke og derefter etablere Kvaglund Kulturhus.
Kulturhuset skal styrke sammenhængskraften i Kvaglund og øge tiltrækningskraften til
området, som et fyrtårn for det lokale kulturliv. De involverede aktører vil i Kulturhuset
tilbyde en lang række aktiviteter af generel samfundsgavnlig og alment dannende
karakter til borgerne i Kvaglund. Projektet skal dermed ses i kontekst af de indsatser,
der er igangsat i Østerbyen, hvor sociale ’rum’, mødesteder og muligheder for generel
dannelse prioriteres højt på en strækning der følger den Grønne Ring, lige fra
Paradissøerne i syd, til Kvaglund Kulturhus i nord.
Grundlaget for Kvaglund Kulturhus er af Kvaglund Kirke og Esbjerg Kommune allerede
kortlagt i dialog med lokale samarbejdspartnere og interessenter, herunder foreninger,
klubber, skole, dagtilbud, boligsociale organisationer og andre. Resultatet af
kortlægningen er sammenfattet i rapporten Kvaglund Kulturhus.
Kvaglund Kirke forventer at udvide den eksisterende bygning fra 720 m2 til 1.275 m2.
Heraf vil kommunen efter planen leje sig ind i ca. 290 m2 og blandt andet drive et
mindre bibliotek i Kulturhuset. Social og Indenrigsministeriet har allerede godkendt
denne løsning.
Udgifter til modernisering af bygningsmassen dækkes af Kvaglund Kirke. Ribe Stift har i
den forbindelse allerede givet tilsagn om 10 mio. kr.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
-

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

-806,0

1.394,0

1.394,0

1.394,0

-2.200,0
1.394,0

0,0
1.394,0

0,0
1.394,0

0,0
1.394,0

406,0

406,0

400,6

406,0

Indsatsområde / resultatkrav

Kvaglund Kulturhus
Anlæg, salg
Drift

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen

7. Tidligere besparelser / udvidelser

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 30-32

Kultur

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Strategisk udviklingsplan for Kulturskolen (strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Kulturskolen er en af Esbjerg Kommunes vigtige og grundlæggende kulturinstitutioner,
der i høj grad er fødekæde til Esbjerg Kommunes kulturliv. Kulturskolen har ikke ændret
sig meget siden kommunesammenlægningen og der er behov for at få udarbejdet en
strategisk udviklingsplan, for både opgaver, organisering og lokaler.
Målet er at tilvejebringe et grundlag for udviklingen af Kulturskolen, en udvikling der
både skal sætte Esbjerg på det kulturelle landkort og være et stærkt fundament for
kulturlivet i Esbjerg.
Kulturskolen består af en elevafdeling og af en grundkursusafdeling. Kulturskolen har til
huse i Islandsgade, samt annekser i Ribe og Bramming. Gældende for alle matrikler er,
at lokalerne er for små. Dette er dog især tilfældet i Kulturskolens lokaler i Islandsgade.

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

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Strategisk udviklingsplan for
Kulturskolen, drift
Områdets totale budget

500,0

0,0

0,0

0,0

13.300,7

13.253,1

13.206,70

13.206,70

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen

27.08.2020

Idræt som en
integreret del af
børn og elevers
hverdag i
institutioner og
skole

Samarbejde
med relevante
videregående
uddannelser og aktivering af
studerende i
foreninger

Rummelige og
inkluderende
idrætstilbud i
foreningerne for
alle børn og
unge

Gode
idrætsfællesskaber
for alle børn og
unge i Esbjerg
Kommune

Styrket samspil
med
foreningslivet
og øget frivillig
involvering

Talentudviklings
miljøer med
foreninger som
omdrejningspunkt i samspil
med skole og
uddannelse

Inspiration og
kompetenceudvikling for
ledere, trænere,
aktive og
forældre

Strategi for
børne- og
ungdomsidræt
i Esbjerg
Kommune
Juni 2020
Sagsnummer 20/12625

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)
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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.
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)

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.
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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.

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)

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.

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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Rummelige og
inkluderende
idrætstilbud i
foreningerne for alle
børn og unge

Idræt som en
integreret del af
børn og elevers
hverdag i
institutioner og skole

Samarbejde med
relevante
videregående
uddannelser - og
aktivering af
studerende i
foreninger

Gode
idrætsfællesskaber
for alle børn og
unge i Esbjerg
Kommune

Talentudviklingsmiljøer
med foreninger som
omdrejningspunkt i
samspil med skole
og uddannelse

Inspiration og
kompetenceudvikling for ledere,
trænere, aktive og
forældre
Styrket samspil med
foreningslivet og
øget frivillig
involvering

Figur 1: Overblik over indsatsområder målrettet gode idrætsfællesskaber for alle børn og unge i
Esbjerg Kommune
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Formål og målsætning

Styrket samspil med
foreningslivet og
øget frivillig
involvering

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).
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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.
•
•
•
•

•
•

Idræt som en
integreret del af
børn og elevers
hverdag i
institutioner og
skole

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:
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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.
•
•
•
•

Talentudviklingsmiljøer med
foreninger som
omdrejningspunkt i
samspil med skole
og uddannelse

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.
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Formål og målsætninger

Inspiration og
kompetenceudvik
ling for ledere,
trænere, aktive
og forældre

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.
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Formål og målsætninger

Rummelige og
inkluderende
idrætstilbud i
foreningerne for
alle børn og unge

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.
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Formål og målsætninger
Samarbejde med relevante videregående uddannelsesinstitutioner om
initiativer, der fremmer udviklingen af idrætsfællesskaber for børn og unge.
•
•
•

Samarbejde med
videregående
uddannelsesinstitu
tioner og aktivering
af studerende i
foreninger

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

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

Kvalificering af børneidrætten
i Esbjerg Kommune

Kvalificering af børneidrætten
i Esbjerg Kommune

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

Del 1

Maj 2025 - hvad har børnene gang i?
Alma – 2½ år

Tirsdag

Alma er en robust pige med selvværd og naturlig
lyst til alt muligt. Hun er netop flyttet fra vuggestuen ind i børnehavens gruppe med 2½-3-årige.
Alma er fysisk aktiv på mange andre måder end
de bevidste aktiviteter nævnt neden for. Børnehaven har ”udeliv/natur/aktivitet/oplevelse/læring”
som omdrejning for alt! 2 af pædagogerne er
uddannet i Esbjerg og har bl.a. ATK som spidskompetence.

• 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 tumlediscipliner: 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/gymnastik. 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.

• Eftermiddag: På udearealet er en lille stejl bakke med
et tov og en tovstige spændt fast på hver side. Eftermiddagsfrugten skal hentes fra en krukke, der
står på bakketoppen. Den er dog frivillig – ingen
børn med særlige udfordringer skal have nederlag på den øvelse, der i modsætning til formiddagens 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 eftermiddagen 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.

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 daginstitutionens 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 badeleg/- svømning.

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/bedsteforældre, 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-/træningsprogram op sammen.

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 udviklingshæmmede.

Terese (4 år)

Tereses uge 18-20 omfattede bl.a.:

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 legepladsen med forældrene.

• Boldlegeland i en nærliggende gymnastiksal (aktiviteter
med mange forskellige bolde med forskellige kvaliteter).

Netop fordi Terese er den usikre pige, der stadig
ser verden an, er alle aktiviteter aftalt med forældrene. Det gælder både det, der sker i daginstitutionen 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 mellem 4 institutioner i nærområdet betyder deling
af idéer, kompetencer og god udnyttelse af hinandens resurser. Institutionen gør meget brug af
forældre/bedsteforældre, der har specielle kompetencer- 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 dykkerklubben – 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.

• 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.

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 hverdagen. Han ved alt om, at han ikke passer ind i de
andre drenges interessefelter.
I daginstitutionen gennemførte Anton Tumlefidusen, 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 naturen.

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 eventyrbørn 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 ”voksent 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: Orienteringsklubben – 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 komme 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/svømmeklubben. 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 søskende. Han har været i daginstitution fra han var
2 – og klarer sig fornuftigt i skolen. Han har været
igennem rigtigt mange aktivitets- og idrætsoplevelser – via Esbjerg Kommunes målrettede satsning. Har også deltaget i multiforeningsaktiviteter. 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 frikvarterer, 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 foreningsværdierne. Klubben har samarbejdsaftale
med alle de foreninger, der har
deres dagligdag i og omkring det
lokale idrætscenter, der er nabo
til fodboldklubben: Håndbold,
gymnastik, trampolin, tennis,
kampsport, bordtennis, svømning.

Boldklubben har indført den ramme omkring medlemskab 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.

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 vedholdende, at han som 16-årig blev hentet ind i et
ungdomselitemiljø, hvor han indfriede forventningerne. Han havde forældre, der ikke bar
ham på hænder, men sikrede, at Bashar tog
ansvar i familien og i skolen – som forudsætning 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 dommerlicens, mens han spillede og dømmer i dag
i 1. division med ambition om ligaen.

Del 2

Nogle hovedtræk fra handleplanen
2020-25, der satte gang i de mange
aktiviteter i maj 2025.
2.1. Esbjerg-uddannelser.

2.2. TalentIdrætsRådet

a. Man kan i Esbjerg får diplom i idrætspædagogik på
		 Syddansk Universitet.

		 TalentIdrætsrådet har igennem hele perioden 20-25:

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 afhængighed af aktive frivillige etc.

		
		
		
		
		

Uddannet talent-udviklings-trænere i et 2-årigt forløb. 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 omkring det, de fremover holder fast i.

2.3. Foreningsaktiviteter på skolen mv.

2.4. Daginstitutioner.

a.
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		

Skolernes fysiske rum inde og ude – herunder gymnastiksalen/hallen var i 2020 stort set uden aktivitet
fra kl. 14.-16. Derfor har en række foreninger
indgået aftaler med skolerne om at flytte foreningstræningen ind på skolens område i det tidsrum. Det
gælder f.eks. håndbold, volleyball, basketball, fodbold, tennis, atletik, badminton, kampsport, bordtennis, gymnastik. For de mindre børn ofte i ”kidsudgaver”. ”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.

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 forhindringsbaner 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.

2.8. Forældrene
2.6. Foreninger i samarbejde.
		
		
		
		
		
		
		
		

Mange foreninger har frivilligt valgt at indgå i samarbejde 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 daginstitutionen
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Alle skoler og daginstitutioner har aftaler med medborgere – typisk bedsteforældre eller andre borgere
med tidsmæssige muligheder. Det kan f.eks. være
en idrætsaktivitet på daginstitutionen 2 eftermiddage 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.

		
		
		
		
		
		
		

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 foreningskonsulenter, der tager ud til foredrag/oplæg/inspiration for daginstitutioner og skoler (pædagoger
og forældre/bedsteforældre) samt i foreninger
(trænere/ledere/forældre). Herunder afholder infoteamet målrettede kurser for forældre og bedsteforældre 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 inddraget. 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.

Del 3

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 visioner og mål sendt ud fra Byrådet i Esbjerg Kommune
har været et rigtigt godt springbræt for mange
supergode formelle og uformelle børneidrætsaktiviteter. 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, bestyrelsesmedlem 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.

Fra politik for Fritids- og Idrætsliv
Tilskynde til udvikling af idræt og bevægelsesmiljøer i
børne- og ungdomsinstitutioner ved at skabe større sammenhæng 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

Afsættet er ”Værdihuset” – det værdisæt for talentudvikling i dansk idræt – der er udmeldt af Team Danmark og
Dansk Idrætsforbund: Helhed – Udvikling – Samarbejde
– Engagement – Trivsel.
Esbjerg Kommune har i samarbejde med relevante videregående 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”:

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

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

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

• Fra kvalitet i børneidrætten til aktiv medspiller i
demokratilivet.

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

• 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.

Del 4

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

Kommunikation April 2020

Børn & Familieudvalget/
Kultur & Fritidsudvalget

KF 30-33

Tværgående forslag (Skole)
Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24
Ændringsforslag

1. Kulturprofilskole 2.0 (strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
Udviklingen af Urbanskolen som Kulturprofilskole 2.0 bygger videre på det fundament,
der allerede er skabt på Urbanskolen som Kulturprofilskole. Urbanskolen anvender og
anser kunst og kultur som naturlige indgange til at arbejde med skolens kerneopgave,
elevernes trivsel og læring. Kultur og dannelse er en integreret del af skolens hverdag
for alle elever.
Målet med Kulturprofilskole 2.0 er, at der videreudvikles på det pædagogisk mindset,
hvor kultur, dannelse og æstetisk læring er udgangspunktet for alle skolens aktiviteter.
Dette er en vigtig del af den langsigtede strategi for sikre udviklingen i Østerbyen og
elevoptaget på Urbanskolen.
Der etableres et særligt unge miljø for eleverne i 7.-9. klasse med ekstraordinært gode
rammer og der arbejdes med en bred og differentieret tilgang til de unge, herunder
blandt andet udvidede valgmuligheder i form af innovative og kreative tonede spor,
samt et tæt og målrettet samarbejde med ungdomsuddannelserne.
Der etableres et Media Learning Lab på Præstegårdsskolen som et skoletilbud for alle
elever i Esbjerg Kommune. Formålet er at udvikle tilgange, organisering og
undervisningsformer, der gør det muligt at omsætte Børn- & Ungepolitikkens
målsætninger om leg, læring og kreativitet, til konkret virkelighed.
Med kunst og kultur som udgangspunkt, og i partnerskaber med kommunens
kulturinstitutioner, skal projektet forbedre elevernes læring, trivsel og dannelse,
herunder bidrage til arbejdet med elevsammensætning, integration og fællesskab.
Samtidig skal projektet bidrage til den samlede udvikling af et profileret, markant og
mangfoldigt skolevæsen i Esbjerg Kommune, og til at udvikle nye standarder for
skolernes arbejde med Åben Skole og forpligtende partnerskaber. På den måde bidrager
Urbanskolen, som hele Esbjergs profilskole for kultur, til at udvikle nye
undervisningsformer og tilgange til elevernes læring, og dermed til et nuanceret og
udvidet fokus på læringsbegrebet.
Det foreslås at fortsætte udviklingen af Urbanskolen som Kulturprofilskole og samtidigt
etablere et Media Learning Lav som et skoletilbud for alle kommunens folkeskoleelever.

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

2021

2022

2023

2024

0,0

3.100,0

1.600,0

1.600,0

0,0

3.100,0

1.600,0

1.600,0

1.200,0

1.200,0

1.200,0

1.200,0

Indsatsområde / resultatkrav

Kulturprofilskole 2.0
Drift

Områdets totale budget
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Børn & Familieudvalget/
Kultur & Fritidsudvalget
Tværgående forslag (Skole)

KF 30-33
Budget 2021-24

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Der etableres en stilling som Kulturplaymaker. Hvilket svarer til opnormering med 1
årsværk.

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen

27.08.2020

Kultur & Fritidsudvalget

KF 30-34

Kultur

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Indsatser i handleplanen til udmøntning af kulturpolitikken
(strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
I Esbjerg Kommunes nye kulturpolitik, er der politisk formuleret en vision om, at
Esbjerg Kommune har et stærkt, udviklende og mangfoldigt kulturmiljø.
Hvis denne vision skal løftes, er der behov for at tilføre kulturområdet en pulje til
udmøntning af kulturpolitikken, der kan sikre, at der er mulighed for at indgå i kulturelle
udviklingsinitiativer.
Kulturpolitikken identificerer tre primære indsatsområder – eller kulturmiljøer – som det
er besluttet at sætte særligt fokus på i de kommende år:
 Det stærke kulturmiljø,
 Det udviklede kulturmiljø,
 Det mangfoldige kulturmiljø.
Politikken er imidlertid formuleret i så brede vendinger, at den ikke konkret beskriver
hvilke handlinger der skal prioriteres indenfor de enkelte indsatsområder. Der er
udarbejdet en mere detaljeret handleplan, på baggrund af dialogmøder og workshops
med kulturinstitutioner, -interessenter og Kultur & Fritidsudvalget. Handleplanen er
godkendt i Kultur & Fritidsudvalget.
Hvis alle de skitserede 20 handlinger i handleplanen gennemføres, anslås det, at det vil
kræve en årlig budgetudvidelse. Hvis der under den enkelte handling, anførte nye
midler ikke findes, kan det ikke forventes at handlingen kan gennemføres.

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

2021

2022

2023

2024

500,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / handleplan

Indsatser i handleplanen til
udmøntning af kulturpolitikken, drift
Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen

27.08.2020
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Kultur

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Etablering af kulturel Ungdomsfond i samarbejde med
Esbjergfonde (strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag
En række fonde i Esbjerg Kommune ønsker at etablere en ungdomsfond i samarbejde
med Education Esbjerg. Ifølge fondenes/Education Esbjergs henvendelse er formålet
med den ungdomsfond de foreslår at give unge mulighed for at gennemføre kulturelle
aktiviteter, skabe gode oplevelser og fællesskaber, give unge indflydelse og ansvar, og
at styrke deres engagement. Fonden skal støtte initiativer og aktiviteter inden for Kunst,
musik, teater, dans, design, journalistik, visuelle medier, natur og sociale events (Ikke
fester).
Ifølge det fremsatte forslag skal bestyrelsen bestå af unge og repræsentanter fra
fonde/virksomheder, Esbjerg Kommune og Education Esbjerg – og med en klar
overvægt af unge. Det er tanken, at fonden i store træk ikke skal have udgifter, da
bestyrelsesarbejdet og administrationen er frivilligt. Fonden forventes at blive en
regulær, almennyttig fond, men kapitalforbrugende, hvorfor fonden fra etablering som
udgangspunkt ophører efter 10 år. Budgettet opererer med en årlig frigørelse af
200.000 kr. og en årlig udlodning på mindst 180.000 kr. Det forudsættes derfor, at
fonden kan etableres med en kapital på 2 mio. kr. Der er allerede i dag tilkendegivelser
om både større og mindre tilsagn om støtte fra flere sider.
Det forudsættes i fondenes/Education Esbjergs henvendelse, at Esbjerg Kommune
sideløbende med ungdomsfondens uddelinger også bidrager med et tilsvarende årligt
uddelingsbeløb, dog maksimalt 200.000 kr. årligt, således at der vil kunne uddeles op til
400.000 kr. Der afsættes en ungepulje på årligt 200.000 kr., der i samarbejde med
Ungdomsfonden, uddeles til unge der ønsker at arrangere og gennemføre kulturelle
aktiviteter.
I kombination med Ungepuljen etableres et inkubatormiljø for unge, indenfor kulturelt
iværksætteri. Her kan unge, som har en god idé, indgå i et miljø sammen med andre
unge, og få hjælp og rådgivning til deres idé. Den ungdomskulturelle inkubator er vært
for en række af workshops, programmer og sociale events, som alle skal medvirke til, at
de unge, får kompetencer til selv at skabe kulturelle aktiviteter/events for og med andre
unge. Igennem forløbet vil de deltagende unge blive introduceret en række discipliner,
som er gode at mestre, når man skal udføre en idé, som fx workshops om budget og
regnskab, projektplaner, SoMe, pressestrategi, etc. Unge som får tilsagn fra Ungepuljen
og ungdomsfonden vil automatisk blive koblet på inkubator-netværket, men
inkubatormiljøet er i princippet åbent for alle unge.
Der afsættes 100.000 kr. til den ungdomskulturelle inkubator og kommunikation. Kultur
& Projekt udgør sekretariat for inkubatormiljøet.
Vision 2025
Ungdomsfonden og ungdomspuljen vil understøtte det mangfoldige kulturliv, udbygge
eksisterende kulturtilbud, gøre kulturen tilgængelig for alle, samtidig med at den viser,
at vi har modet til at gå nye veje og eksperimentere, samt viljen til at løfte de ildsjæle,
der skaber energi og store oplevelser.
Ydermere vil ungdomsfonden og ungdomspuljen skabe liv og energi i storby og
lokalsamfund og skabe grundlag for spontanitet, udbygge rammerne for at skabe og
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Budget 2021-24

opleve kultur og events, samt ikke mindst for at styrke samarbejdet om at styrke den
lokale kultur i hele kommunen.
Det foreslås, at der afsættes midler til en Ungdomspulje på 200.000 kr. årligt og til en
Ungdomskulturel inkubator 100.000 kr. årligt fra 2021 og ud i årene.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
Ingen

4.
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområder / resultatkrav

Etablering af kulturel Ungdomsfond i
samarbejde med Esbjergfonde, drift

300,0

300,0

300,0

300,0

Ungdomspulje
Ungdomskulturel inkubator

200,0
100,0

200,0
100,0

200,0
100,0

200,0
100,0

Områdets totale budget

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser
Ingen

6. Konsekvenser for andre politikområder
Ingen

7. Tidligere besparelser / udvidelser
Ingen

27.08.2020

Sundhed & Omsorgsudvalget

SO 10-30

Omsorg & Pleje

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Hygiejneenhed for EK
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
I forbindelse med Covid-19 pandemien er der kommet et stort fokus på hygiejne
generelt i Esbjerg Kommune.
Ældreområdet, det sociale område, daginstitutioner, skoler, det administrative område
osv. har alle fået til opgave at hæve standarden for hygiejne.
Der har været udsendt utallige retningslinjer og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen,
som har stillet krav til kommunen i forhold til hygiejne og værnemidler. Der har været
behov for en hurtig og koordineret indsats.
Opgaven er blevet løftet i kommunen, men det har samtidig afdækket et behov for at
lave en central hygiejneenhed, der hurtigt og sikkert kan agere i forhold til hygiejne og
værnemiddelspørgsmål. Der er behov for at styrke koordineringsindsatsen på dette
område, så der sikres en ensartet tilgang til området i hele kommunen.
Pandemien har også afdækket, at der ikke tidligere har været tilstrækkeligt fokus på
hygiejne generelt i kommunen. Det at sikre en god hygiejne vil være et væsentligt
fokuspunkt, også på den anden side af Covid-19.
Ved at sikre kvalitet og fokus på hygiejneområdet vil dette være medvirkende til at
kunne nedsætte sygefraværet i kommunen, og samtidig sikre at vi passer bedre på de
borgere vi har i vores varetægt, lige fra børnene i vores vuggestuer til de ældre på
vores plejehjem.
Derfor anbefaler vi, at der oprettes en central hygiejneenhed der skal varetage
vidensdeling, udarbejdelse af konkrete instrukser, kvalitetssikring af værnemidler mv.
for hele kommunen.
Enheden skal også være ansvarlig for opbygning af en hygiejneorganisation på tværs i
kommunen, så den nødvendige koordinering og vidensdeling sikres.
Enheden placeres i Sundhed & Omsorg.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
-

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Hygiejneenhed for EK

Drift

Områdets totale budget

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
1-2 årsværk

27.08.2020

Sundhed & Omsorgsudvalget
Omsorg & Pleje
6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

27.08.2020

SO 10-30
Budget 2021-24

Sundhed & Omsorgsudvalget

SO 10-31

Omsorg & Pleje

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Styrkelse af ældreplejen (strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Kommunens plejehjem tildeles en årlig takst pr. plejebolig. Der er 865 plejeboliger.
I 2020 er taksten på 367.000 kr. og indeholder budget til løn, øvrige omkostninger og
fællesomkostninger.
Dette forslag vil medføre en styrkelse af ældreplejen med 4 mio. kr.
Plejehjem tildeles et ekstra budget på 3,0 mio. kr. i 2021 og 4,0 mio. kr. pr. år i 202224 til flere personaleressourcer (varme hænder) ude på de enkelte plejehjem. Dermed
opnår Esbjerg Kommune en højere normering og et højere serviceniveau.
Gennemsnitligt øges taksten pr. plejebolig med ca. 4.600 kr.
Flere varme hænder betyder mere tid til den enkelte plejehjemsbeboer, som kan bruges
både i forbindelse med faglige opgaver, men også blot nærvær og omsorg, uden
egentlige faglige opgaver.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

3.000,0

4.000,0

4.000,0

4.000,0

3.000,0

4.000,0

4.000,0

4.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Styrkelse af ældreplejen

Drift

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
- ca. 10 årsværk.

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

27.08.2020

Sundhed & Omsorgsudvalget

SO 10-32

Omsorg & Pleje

Fastholdelsesforslag

Budget 2021-24

Ændringsforslag

1. Opnormering af Visitationen (strategisk forslag)
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)
Visitationen i Sundhed & Omsorg tildeles et ekstra budget på 1,0 mio. kr.
Visitationen har bevillingskompetencen i forhold til plejeboliger og personlig og praktisk
hjælp.
En opnormering af Visitationen medfører en kortere sagsbehandlingstid, da der vil være
flere medarbejdertimer til at løse opgaverne. Derudover forventes det at give en bedre
sagsbehandling, flere visitationsbesøg til komplekse borgere i eget hjem og en reduktion
af telefonisk visitering.

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Indsatsområde / resultatkrav

Opnormering af Visitationen

Drift

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
- ca. 2 årsværk.

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
-

27.08.2020

Sundhed & Omsorgsudvalget

SO 20-30

Sundhed & Kommunal medfinansiering

Budget 2021-24

Fastholdelsesforslag

Ændringsforslag

1. Udmøntning af handleplan for mental sundhed
2. Beskrivelse af forslag
Forekomsten af mentale sundhedsproblemer har gennem mange år været stigende i
bekymrende grad. Derfor blev forligspartierne i forbindelse med budgetaftalen for
Budget 2019-2023 enige om, at Esbjerg Kommunes fokus på udfordringer med mental
sundhed fremadrettet skulle styrkes. Der blev i budgetaftalen afsat 0,5 mio. kr. til
udarbejdelse af en handleplan for mental sundhed i kommunen. I 2019 foretog Rambøll
en tværgående afdækning af udfordringer og muligheder på området for mental
sundhed i Esbjerg Kommune, og i starten af 2020 er der udarbejdet et udkast til en
handleplan for mental sundhed i Esbjerg Kommune, som behandles politisk i efteråret
2020.
Det er veldokumenteret, at den størst mulige sundhedsfremmende effekt sikres via en
flerstrenget og helhedsorienteret indsats. Derfor indeholder handleplanen for mental
sundhed konkrete, operationalisérbare og ambitiøse indsatser vedrørende både rammer,
adfærd og oplysning. Samtidig sikres en sammenhængende, langsigtet og effektiv
indsats via samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger. Handleplanen er
udarbejdet på baggrund af evidens, kommunal best practice og anbefalinger fra
nationale instanser, og indsatserne er målrettet forskellige strategisk vigtige
målgrupper. Desuden strækker indsatserne sig over et kontinuum fra generel fremme af
mental sundhed for raske borgere, der ikke er i umiddelbar risiko for at udvikle dårlig
mental sundhed; over forebyggelse af dårlig mental sundhed for borgere, der er i risiko
for at udvikle dårlig mental sundhed, men endnu ikke lider af dårlig mental sundhed; til
målrettet håndtering af dårlig mental sundhed for borgere, der oplever i forskellig grad
symptomer på dårlig mental sundhed.
Udmøntning af handleplanen iværksættes, efter de politiske fagudvalg har foretaget en
prioritering blandt indsatserne i strategien i forhold til tidsplanen for iværksættelse.
Udmøntningen fordrer midler, og derfor ønskes der afsat 0,5 mio. kr. årligt i
budgetperioden til at iværksætte og implementere de politisk prioriterede indsatser.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau
-

4. Økonomi
Beløb i 1.000 kr.

2021

2022

2023

2024

Indsatsområde / resultatkrav

Drift

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Områdets totale budget

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)
-

6. Konsekvenser for andre politikområder
-

7. Tidligere besparelser / udvidelser
27.08.2020

