
Katalog over udvalgenes 

ændringsforslag  

2021-2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolding Kommune, Centralforvaltningen den 2. marts 2021                                               

  



Indholdsfortegnelsen 

 
 

Arbejdsmarkedsudvalget ................................................................................................................................1 

Arbejdsmarkedspolitik .................................................................................................................................1 

AU-S-01 – ”Kultur i arbejde” – overgang fra projekt til drift ..................................................................2 

Børne- og Uddannelsesudvalget ....................................................................................................................4 

Uddannelsespolitik og Børnepasningspolitik ..............................................................................................4 

BUU-S-01 - Styrkelse af Uddannelse og job i folkeskolen ......................................................................5 

BUU-S-02 - Skolernes Folkemøde ...........................................................................................................7 

BUU-A-01 - Anlægspulje til mindre opdateringer af bygningsmasse på Børne- og 

Uddannelsesområdet .............................................................................................................................9 

Fritids- og Idrætsudvalget ............................................................................................................................ 11 

Fritids- og Idrætspolitik ............................................................................................................................. 11 

FIU-S-01 – Vinterbadeklubben Hop i Fjorden, drift af omklædning og toilet ..................................... 12 

FIU-S-02 – Drift af trailcenter i Seest ................................................................................................... 13 

FIU-S-03 – Udvidelse af driftsbudget til aftenskolerne ....................................................................... 14 

FIU-S-04 - Moving Kolding ................................................................................................................... 16 

FIU-S-05 - Tilbageførsel af besparelser................................................................................................ 17 

FIU-S-06 - Aktiv fritid ........................................................................................................................... 19 

FIU-A-01 - Renovering Brostræde 3-5, etape 3 ................................................................................... 21 

FIU-A-02 – Pulzion og Kvarterhuset, helhedsplan ............................................................................... 22 

FIU-A-03 - Bøgelund, fællesprojekt Skovslusen .................................................................................. 23 

FIU-A-04 - Kunstgræsbaner ................................................................................................................. 24 

FIU-A-05 – Udbygning Cuben .............................................................................................................. 25 

FIU-A-06 – Nyt rosportcenter .............................................................................................................. 26 

FIU-A-07 – Marielund, nye broer mv. til mountainbikespor ............................................................... 27 

FIU-A-08 – SlotssøBadet, udvidelse af svømmefaciliteter .................................................................. 28 

FIU-A-09 – Kolding Golf Club indendørs træningsfaciliteter ............................................................... 29 

FIU-A-10 – Kolding Klatreklub udbygning af faciliteter ....................................................................... 30 

FIU-A-11 – Dalby, udvidelse af hallen .................................................................................................. 31 

FIU-A-12 – Mountainbike, etablering af teknikbane i Hylkedalen ...................................................... 32 

FIU-A-13 – Flytning af køkken i den gamle skole i Taps ...................................................................... 33 

FIU-A-14 – Etablering af Vester Nebel Multihus Oasen ...................................................................... 34 



FIU-A-15 – Kolding Stadion .................................................................................................................. 36 

FIU-A-16 – Kolding Golf Club anlæggelse af ny greenkeepergård ...................................................... 37 

FIU-A-17 – Vonsild Kunstgræs- og aktivitetsbane ............................................................................... 38 

FIU-A-18 - Landsbyens uderum, spejderhus Hejls ............................................................................... 39 

FIU-A-19 - Nedrivning af ladebygninger ved 4H-gården ..................................................................... 40 

FIU-A-20 - Nedrivning af Ankerhus ...................................................................................................... 41 

Kulturudvalget .............................................................................................................................................. 42 

Kulturpolitik .............................................................................................................................................. 42 

KU-S-01 - Kulturskolen Kolding, skoletjeneste .................................................................................... 43 

KU-S-02 - Kulturskolen Kolding, Talentlinje ......................................................................................... 45 

KU-S-03 - Dronning Dorotheas Festspil, underskudsgaranti ............................................................... 46 

KU-A-01 - Christiansfeldcentret, Ny Basisudstilling............................................................................. 47 

KU-A-02 - Godset, Nyt alarmsystem .................................................................................................... 49 

KU-A-03 - Nicolai Kultur, Overdækning til udendørs scene ................................................................ 50 

KU-A-04 - Nicolai Kultur, redesign af forplads ..................................................................................... 51 

KU-A-05 - Kolding Stadsarkiv, foranalyse til optimering af ydre facade og forgang ........................... 52 

KU-A-06 - Kulturhus Vamdrup, Kino Projekt ....................................................................................... 54 

KU-A-07 - Aksel Olsens hjem, modernisering og udvikling ................................................................. 56 

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget ...................................................................................................................... 58 

Ejendoms- og Boligpolitik......................................................................................................................... 58 

EJD-A-01 - Grundkapital seniorbofællesskaber ................................................................................... 59 

EJD-A-02 - Udvikling af centerområde i Skovparken ........................................................................... 60 

Miljøpolitik ................................................................................................................................................ 62 

MU-S-01 - Færdiggørelse af systematisk gennemgang og myndighedsbehandling af ulovlige bade- og 

bådebroer ............................................................................................................................................ 63 

MU-S-02 - Reparation og vedligehold af outdoorstier og wayfinding ................................................ 65 

MU-S-03 - Kolding Stenbank – gøre det nemmere for borgerne at donere sten ............................... 66 

MU-S-04 - Klima i balance/CO2-reduktionsplan ................................................................................. 68 

MU-A-01 - Hylkedalen, Seest Fritidslandsskab og Grusgravrealisering af Den Grønne Ring og flere 

faciliteter til Trailcentret ..................................................................................................................... 70 

MU-A-02 - Forbedring af stier mm. i Apotekerengen ......................................................................... 73 

MU-A-03 - Realisering af Kongeåstien – tinglysning af stiforløb, der også bliver en del af Kolding 

Kommunes egenfinansiering. .............................................................................................................. 76 

Seniorudvalget ............................................................................................................................................. 78 



Seniorpolitik ............................................................................................................................................. 78 

SEN-S-01 - Videreførelse af følgeskabsordningen fra 2021 ................................................................ 79 

SEN-S-02 – I Sikre Hænder ................................................................................................................... 80 

SEN-S-03 - Hygiejnesygeplejerske ....................................................................................................... 82 

SEN-S-04 – Reduktion af smittespredning på plejehjem ..................................................................... 83 

SEN-S-05 – Plejehjemsleder ................................................................................................................ 84 

SEN-S-06 – Sygeplejersker til plejehjem .............................................................................................. 85 

SEN-S-07 – Coronatestning af plejepersonal ....................................................................................... 86 

SEN-S-08 – Dokumentation på plejehjem ........................................................................................... 87 

SEN-S-09 – Daghjem der hjemme ....................................................................................................... 88 

Social-og Sundhedsudvalget ....................................................................................................................... 90 

Socialpolitik og Sundhedspolitik .............................................................................................................. 90 

SOC-S-01 - Etablering af en samværshave og legeplads på Låsbyhøj ................................................. 91 

SOC-S-02 - Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture .............................. 93 

SOC-S-03 – Sikrede institutioner og strukturel ubalance .................................................................... 95 

SOC-S-04 - Digital løsning til familieplejeområdet .............................................................................. 98 

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddel- .......................................................................................... 103 

udvalget ..................................................................................................................................................... 103 

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik .............................................................................. 103 

SHH-S-01 - Sanse- og træningshave på Center for senhjerne-skade ................................................ 104 

SHH-S-02 - Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture ........................... 106 

SHH-S-03 – Strukturel ubalance på voksenhandicap ........................................................................ 108 

SHH-A-01 - Lydisolering/ombygning af Bramdrupdam Bofællesskaber ........................................... 111 

Teknik- og Klimaudvalget .......................................................................................................................... 113 

Vej- og Parkpolitik .................................................................................................................................. 113 

VEJ-S-01 - Intelligent inventar i byrummet ....................................................................................... 114 

VEJ-S-02 - Kapitalværdi af broer og bygværker ................................................................................. 116 

VEJ-A-01 - Bro over omfartsvej i Christiansfeld ................................................................................. 118 

VEJ-A-02 - Omfartsvej nord for Nr. Bjert (VVM) ................................................................................ 120 

VEJ-A-03 - Lunderskov Storegade, etape 2.2 .................................................................................... 121 

VEJ-A-04 - Infrastruktur Skovvejen/Skovparken, udviklingsplanerne for udfordrede boligområder 124 

VEJ-A-05 - Renovering af strand toiletter .......................................................................................... 129 

VEJ-A-06 - Mobilitetspulje 2021 - 2028 (vejudbygninger og intelligent trafikstyring) ...................... 131 



VEJ-A-07 - Infrastruktur Munkebo - udviklingsplanerne for udfordrede boligområder ................... 134 

VEJ-A-08 - Pulje til mindre vejprojekter ............................................................................................ 137 

VEJ-A-09 – Låsbygade, renovering .................................................................................................... 138 

VEJ-A-10 – Eltangvej, etablering af sideudvidelse ............................................................................. 139 

VEJ-A-11 – Nr. Stenderupvej, etablering af sideudvidelse ................................................................ 141 

VEJ-A-12 – Nr. Stenderupvej, etablering af cykelsti .......................................................................... 143 

VEJ-A-13 – Nr. Stenderupvej, etablering af cykelbaner .................................................................... 145 

VEJ-A-14 – Eltangvej, etablering af cykelsti ....................................................................................... 147 

VEJ-A-15 – Tankedalsvej, toplanskryds ............................................................................................. 149 

Klimapolitik ............................................................................................................................................. 151 

KLI-S-01 - Nye kystopgaver overtaget fra kystdirektoratet ............................................................... 152 

KLI-S-02 - Drikkevandsbeskyttelse ..................................................................................................... 154 

KLI-S-03 - Ressourcer til at fremrykke vandtilbageholdelse i Kolding ådal og oplandet til Kolding å 156 

KLI-S-04 - Styrke borgernes mulighed for at bidrage til klimatilpasning ........................................... 159 

Lokaldemokratiudvalget ............................................................................................................................. 161 

Lokaldemokratipolitik ............................................................................................................................. 161 

LDU-S-01 – Demokrati-initiativ .......................................................................................................... 162 

LDU-S-02 – Puljemidler til Landsbyer og lokalråd ............................................................................. 163 

Økonomiudvalget ....................................................................................................................................... 164 

Administrationspolitik ............................................................................................................................. 164 

ADM-S-01 – Fundraiser til lokaldemokrati, foreninger m.v. ............................................................. 165 

ADM-S-02 – Fremmødevalg til ældrerådsvalg .................................................................................. 166 

ADM-S-03 - Rengøring, merudgift afledt af COVID-19 ...................................................................... 168 

ADM-S-04 - Sikring af Kolding Kommunes IT..................................................................................... 170 

ADM-S-05 - Udvikling af Kolding Kommunes ansvar ifht. Persondataforordningen......................... 172 

Finansieringspolitik ................................................................................................................................ 174 

FIN-Ø-01 - Lånedispensation ............................................................................................................. 175 



1 
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AU-S-01 – ”Kultur i arbejde” – overgang fra projekt til drift 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ AU-S-01 – ”Kultur i arbejde” – overgang fra projekt til drift 

Politikområde: ................. Arbejdsmarkedspolitik 

Vedtaget: ....................... Arbejdsmarkedsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 8 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Rune W. Helms 

Tlf. nr.: .......................... 79 79 22 00 

E-mail: ........................... runhe@kolding.dk  

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift – Køb af kapacitet 

hos kulturinstitutionerne 

Trapholt, musikskolen og bib-

lioteket til afholdelse af ”Kul-

tur i arbejde” 

 

 

 

149 

 

 

 

149 

 

 

 

149 

 

 

149 

Nettodrift – projektledelse og 

administration af ”Kultur i ar-

bejde” 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

I alt kassefinansieret 249 249 249 249 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 
I Kolding er 40% af alle sygemeldte ramt af stress, angst eller depression i let til moderat 
grad, og et længerevarende sygeforløb kan resultere i, at vedkommende mister kontakten til 
arbejdsmarkedet. Fra 2018 – 2020 har der været gennemført et projekt med inddragelse af 
kunst og kultur i form af forløb på Musikskolen Kolding, Kolding Bibliotek og Kunstmuseet 
Trapholt. Projektet blev udformet med inspiration fra udenlandske erfaringer og forskning, 
der viser, at kunst og kultur kan have positiv effekt på helbredet. Desuden trak man på Kol-
ding Kommunes egne erfaringer fra Terapihaven Møllebæk, Psykiatrikoret og pilotprojektet 
Kunst & Trivsel.  

Pilotprojektet blev gennemført i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og 
Sundhedsudvalget og Kulturudvalget og Aarhus Universitet (evaluering og evidens). Ved 
overgang fra projekt til drift vil indsatsen blive forankret i Arbejdsmarkedsudvalget.  

Resultaterne fra projektet er gode, idet deltagerne vurderer deres arbejdsevne dobbelt så 
høj efter endt forløb, og dette fortsætter i perioden efter, hvilket indikerer, at resultaterne er 
permanente. Desuden oplever deltagerne, at angst og depressionssymptomer er faldende 
igennem forløbet, og deltagerne rapporterer om genvunden selvtillid og lyst til arbejdslivet. 
Når man rammes af disse typer psykisk sygdom, sker der ofte tilbagefald, men for delta-
gerne på Kultur i arbejde har 59% ikke tilbagefald efter et år. I pilotprojektet deltog der 107 
borgere, og ud af de borgere, der havde et job, da de blev sygemeldt, var 94% fortsat i be-
skæftigelse ved projektets afslutning.  
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De foreløbige resultater fra Kultur i arbejde er ikke væsentligt bedre end den vanlige indsats 
bestående af mindfullness og virksomhedspraktikker i forhold til raskmelding og tilbageven-
den til et eventuelt job. Men projektet adskiller sig på to væsentlige parametre, som det 
først på lidt længere sigt vil vise sig, om de giver resultater. For det første giver mange af 
deltagerne udtryk for, at det er fundamentalt, at de bliver mødt med et tilbud, der ikke 
handler så meget om sygdom, men om at få et andet input i deres liv, og reelt en mulighed 
for at ”flytte” deres tanker og deres fokus over på noget andet, som yderligere inspirerer og 
lærer dem noget nyt.  

For det andet giver en stor del af deltagerne udtryk for, at en ny (kulturel) verden har åbnet 
sig for dem ved deltagelse i projektet. Ud over at de får det bedre, og deres symptomer bli-
ver dæmpet eller helt forsvinder, lærer de om kunst og kultur og begynder at blive brugere 
af museer, biblioteket og af musik. Det i sig selv giver introduktion til nogle af de kulturtil-
bud, kommunen rummer, og på sigt kan det også være medvirkende til, at disse borgere 
ikke oplever tilbagefald til stress, angst eller depression, hvilket ellers ofte sker med disse 
sygdomme.  

Den model, der er skitseret for overgangen fra projekt til drift indeholder:  

 I det fremtidige samarbejde indgår fortsat Trapholt, Kolding Musikskole, Kolding Bib-

liotekerne og Jobcenter Kolding 

 Indsatsen er målrettet borgere med ubalance i den mentale sundhed, og som har be-

hov for en særlig indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.  

 Det er aftalt, at der startes op med 4 hold á 12 deltagere. De fordeles med 2 hold om 

foråret og 2 hold om efteråret, hvilket giver i alt 48 deltagere.  
 

Deltagelse i Kultur i arbejde vil indeholde:  

 Trapholt: Forløbet på Trapholt skal få deltagerne til at forholde sig aktivt til 
kunstværker ved at integrere metoder fra mindfullness, tegneøvelser og kura-
teringsøvelser. Deltagerne vil bruge deres liveerfaringer til at se på kunsten og 
kunsten vil være et redskab til at udtrykke sig om eget ståsted af følelser.  

 Kolding Bibliotek: På biblioteket indeholder forløbet guidet fællesløsning med 
højtlæsning som en fælles aktivitet, der kan bringe litteratur og erfaring i spil 
med hinanden. Sammenhængen mellem litteratur og det oplevede livs erfa-
ring skaber et dynamisk krydsfelt og fælles oplevelse. Formålet er at bruge in-
spirationen fra krydsfeltet mellem litteratur og erfaring til at mestre eget liv.  

 Kolding Musikskole: På musikskolen arbejdes med musikforståelse, og forløbet 
skal slutte med en koncert, og de forskellige kursusgange bruges til at bygge 
op til dette element. Indholdet i forløbet er værkgennemgang, musikhistorie, 
formforståelse af musikken og introduktion til de værker, som afslutningsvist 
skal opleves til livesymfonisk koncert.  

 

Hvis midlerne ikke tildeles, vil de berørte borgere fortsætte med den vanlige indsats, som 
består af mindfullness, stresshåndteringskurser på CSV og optræning af arbejdsevnen i 
praktikker. Det skal dog bemærkes, at den nuværende kapacitet er planlagt ud fra, at Kultur 
i arbejde er en del af afdelingens tilbud til borgerne, så uden tildelte midler vil der blive be-
hov for at vurdere ressourcer og tilbud for at undgå længere ventetider. Men alle sygemeldte 
borgere i Kolding Kommune vil modtage de tilbud, der er lovgivningsmæssigt bestemt.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Børne- og Uddannelsesudvalget 
 

Uddannelsespolitik og Børnepasningspolitik 

  



5 

 

 BUU-S-01 - Styrkelse af Uddannelse og job i folkeskolen   

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............  BUU-S-01 - Styrkelse af Uddannelse og job i folkeskolen   

Politikområde: .................  Uddannelsespolitik 

Vedtaget: .......................  Børne- og Uddannelsesudvalget den 19. august 2020, sag nr. 16 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................  Rune Wentzel Helms 

Tlf. nr.: ..........................  79792200 

E-mail: ...........................  runhe@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 300 300 300 300 

I alt kassefinansieret 300 300 300 300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Ændringsforslaget skal bidrage til at opprioritere folkeskolernes undervisning i temaet ’Ud-

dannelse og job’ gennem obligatoriske undervisningsforløb.  

For at klæde de unge på til at træffe de rette uddannelsesvalg og øge børns og unges kend-

skab til erhvervsuddannelser har Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet, at der skal ske 

en opprioritering af temaet ’Uddannelse og job’ i folkeskolen. Arbejdet skal understøtte ind-

frielsen af den kommunale målsætning om, at søgningen til og gennemførelsen af erhvervs-

uddannelser skal øges frem mod 2025. 

Temaet ’Uddannelse og job’ er et obligatorisk timeløst fag i folkeskolen fra børnehaveklasse 

til 9. klasse. Temaet indgår i undervisningen i de obligatoriske fag, og tilrettelæggelsen sker 

på den enkelte skole. Der er væsentlig forskel på, hvordan skolerne tilrettelægger og afvik-

ler undervisningen i temaet.  

Hensigten er at udvikle og drifte tre obligatoriske undervisningsforløb for elever i henholds-

vis 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse, som kan anvendes af alle skoler og dermed bi-

drage til at skabe fælles rammer og retning for læring i temaet, så alle børn løftes og ’klæ-

des på’ til at kunne træffe kvalificerede valg om uddannelse og job.  

Undervisningsforløbene vil inddrage og bygge videre på de gode erfaringer, der allerede fin-

des i samarbejdet mellem bl.a. folkeskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervs-

uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.  

Forslaget indebærer, at der afsættes en årlig ramme på 100.000 kr. pr. forløb, dvs. i alt 

300.000 årligt. Beløbet omfatter udgifter til lærerkræfter til udvikling af forløbene samt årlig 

tilretning af forløb på bagrund af evalueringer. Derudover forventes der at være transport-

udgifter til elevers virksomhedsbesøg under forløbene og lignende.    
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Såfremt forslaget ikke besluttes, vil indsatser i forhold til Uddannelse og job skulle findes in-

den for skolernes drift/den samlede ramme for uddannelsespolitik.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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 BUU-S-02 - Skolernes Folkemøde 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............  BUU-S-02 - Skolernes Folkemøde 

Politikområde: .................  Uddannelsespolitik 

Vedtaget: .......................  Børne- og Uddannelsesudvalget den 19. august 2020, sag nr. 16 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Rune Wentzel Helms 

Tlf. nr.: .......................... 79792200 

E-mail: ........................... runhe@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Driftsudgift 1.300 4.500 4.750 5.000 

Ekstern finansiering fonde og 

andre indtægtskilder 
0 -2.500 -2.500 -2.500 

Nettodrift (kassefinansieret) 1.300 2.000 2.250 2.500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Ændringsforslaget skal bidrage til finansieringen af afviklingen af et årligt Skolernes Folke-

møde på Skamlingsbanken. Målgruppen er elever i 8.-10. klasse, og det er ambitionen at 

10-50.000 elever fra hele landet deltager i mødet.  

Det fremgik af ”Grundlaget for Byrådets arbejde 2018-2021” og en budgetnote for 2018, at 

muligheden for afholdelse af skolernes folkemøde på Skamlingsbanken i Kolding skulle af-

dækkes.  

Kolding Kommune har i samarbejde med Ungdomsbureauet udviklet et koncept for et folke-

møde på Skamlingsbanken målrettet elever i 8.-10. klasse. Ungdomsbureauet står bag et 

tilsvarende arrangement for elever på ungdomsuddannelser. Skolernes Folkemøde er det 

første af sin art. 

Målet med Skolernes Folkemøde er at inspirere de ældste folkeskoleelever til at engagere sig 

i samfundet og skabe en platform for problemorienteret læring og virkelighedsnær undervis-

ning, der klæder eleverne på til at tage aktiv del i samfundsdebatten. Derudover skal folke-

mødet være med til at revitalisere Skamlingsbanken, styrke Koldings brand samt styrke Kol-

ding som studieby. 

Det er håbet, at eleverne på folkemødet er medskabere af taler, lokalforankrede sociale 

iværk-sætteri-projekter, debatindlæg, kunst og happenings. Eleverne arbejder med projek-

terne under mødet, hvor de samtidig møder de politiske partier, ungdomsorganisationer, 

virksomheder, faglige organisationer og andre elever. Projekterne skal via samarbejde med 

medie- og kulturinstitutioner sætte et præg på den danske samfundsdebat og give eleverne 

en oplevelse af, at deres stemme er vigtig.  
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Forslaget indebærer, at der i 2021 afsættes 1,3 mio. kr. til udvikling af mødet, som afvikles 

første gang i 2022. I 2022-2024 omfatter midlerne udgifter forbundet med mødets afvikling, 

såsom projektledelse, materialer og transport af elever til festivalpladsen. Den kommunale 

udgift er i 2022-2024 stigende på grund af et forventet øget deltagerantal, og deraf øgede 

udgifter til transport af elever til og fra mødet.     

Økonomien er i årene 2022, 2023 og 2024 baseret på eksterne fondsmidler og kommunalt 

tilskud for at sikre et stabilt udviklingsgrundlag. Det er Ungdomsbureauet, der har erfaring 

med afholdelse af Ungdommens Folkemøde, som har estimeret den eksterne finansiering og 

skønner, at efterhånden som konceptet bliver mere velkendt, kan den eksterne finansiering 

øges og det kommunale tilskud mindskes.  

Såfremt forslaget ikke besluttes sættes arbejdet med afholdelse af et skolernes folkemøde i 

Kolding i bero. Ungdomsbureauet har forbeholdt sig retten til at gå videre med konceptet 

med henblik på etablering af folkemødet i en anden kommune. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BUU-A-01 - Anlægspulje til mindre opdateringer af bygningsmasse 

på Børne- og Uddannelsesområdet 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ BUU-A-01 - Anlægspulje til mindre opdateringer af bygnings-

…………………………………………..masse på Børne- og Uddannelsesområdet 

Politikområde: ................. Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik 

Vedtaget: ....................... Børne- og Uddannelsesudvalget den 19. august 2020, sag nr. 16 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................  Rune Wentzel Helms 

Tlf. nr.: ..........................  79792200 

E-mail: ...........................  runhe@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 1.500 3.000 3.000 3.000 

I alt kassefinansieret 1.500 3.000 3.000 3.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Ændringsforslaget skal bidrage til at etablere en anlægspulje til mindre forbedringer og æn-

dringer af den samlede bygningsmasse på børne- og uddannelsesområdet.  

Flere institutioner har i forbindelse med budgetlægningen af 2021 rettet henvendelse til for-

valtningen med ønske om ændringer og/eller forbedringer af deres bygninger. Det vurderes 

dog, at en lang række institutioner og skoler har tilsvarende behov og ønsker. Konkret kan 

det handle om overdækning af et areal mellem en daginstitutions inde- og udearealer, så 

børnene selv kan gå frem og tilbage fra soveområdet, og personalet derved undgår en 

masse løft. Et andet eksempel kan være et ønske om at opdele legepladsen for at fremme 

dens funktionalitet.  

Der afsættes hvert år midler til en generel bygningsvedligehold på alle kommunale ejen-

domme. Her er det BYF, der laver en vurdering og prioritering af renovering og vedligehol-

delsesprojekterne. Disse midler til bygningsvedligehold omfatter ikke ændringer i anvendelse 

af bygninger, hvorfor midlerne ikke kan anvendes til denne type ønsker om ændringer. Øn-

skerne falder heller ikke under de fysiske udviklingsplaner i forhold til udbygning og tilpas-

ning af kapacitet, hvor der regelmæssigt tages stilling til behovet på områderne. 

Puljen kan søges af alle institutioner og skoler, og den udmøntes årligt af Børne- og Uddan-

nelsesudvalget på baggrund af en indstilling fra Børne- og Skoleområdet samt Kommunale 

Ejendomme. Hermed sikres, at midlerne anvendes, hvor de gør mest gavn.  

Såfremt forslaget ikke besluttes, vil forbedringerne/ændringerne af bygninger ikke blive gen-

nemført, med mindre institutionen anvender sine driftsmidler hertil.  
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Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

  



11 

 

Fritids- og Idrætsudvalget 

Fritids- og Idrætspolitik 
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FIU-S-01 – Vinterbadeklubben Hop i Fjorden, drift af omklædning og toilet 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-S-01 – Vinterbadeklubben Hop i Fjorden, drift af omklædning 

 ..................................... og toilet 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164  

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 121 161 161 161 

I alt kassefinansieret 121 161 161 161 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Driftsudvidelsen indeholder udgifter til vedligeholdelse, forbrug samt rengøring af nyopført 

omklædnings- og toiletbygning til vinterbadeklubben Hop i Fjorden. Bygningen, som er for-

eningsejet har også offentlig adgang til toiletbygning. Der er indgået driftsaftale med Vinter-

badeklubben Hop i Fjorden, som afholder alle indvendige driftsudgifter, samt forestår rengø-

ring mv. af både omklædningsrum og toiletbygning.  

Driften af den offentlige del af bygningen skal finansieres af Kolding Kommune. Der er i dag 

driftsudgifter til et eksisterende toilet, hvilket ikke kan dække de fremtidige udgifter. De for-

øgede driftsudgifter udgør 161.000 kr. årligt bestående af udvendig vedligeholdelse, vedlige-

holdelse af boardwalk, drift og vedligeholdelse af toiletter, lokaletilskud og renovation. 

Hvis udvidelsesforslag ikke går igennem, skal delvis drift finansieres af Fritid- og Idræt, hvil-

ket vil betyde mindre økonomi til drift af øvrige faciliteter. En del af driften finansieres af by- 

og udvikling. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-S-02 – Drift af trailcenter i Seest 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-S-02 – Drift af trailcenter i Seest 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 131 174 174 174 

I alt kassefinansieret 131 174 174 174 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Den 23/4/2019 godkendte Økonomiudvalget projekt vedrørende opførsel af Trailcenter i 

Seest. I den forbindelse blev der ikke indarbejdet budget til drift af centeret. Driftsudvidel-

sen indeholder udgifter til vedligeholdelse og drift af det kommende trailcenter i Seest. 

Trailcentret er et kombineret klubhus, depot og mødested ude i naturen. En facilitet med 

servicefunktioner, der kan understøtte de mange idræts- og motionsaktive brugere af stier 

og ruter i naturen. Trailcentret er for både idrætsforeninger og selvorganiserede idrætsud-

øvere.  

Centeret tages i brug i 2021. Hvis udvidelsesforslag ikke går igennem, skal drift finansieres 

af fritid- og idræt som dermed betyder mindre økonomi til drift af øvrige faciliteter. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-S-03 – Udvidelse af driftsbudget til aftenskolerne 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-S-03 – Udvidelse af driftsbudget til aftenskolerne 

Politikområde: ................. Fritids- Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 188 250 250 250 

I alt kassefinansieret 188 250 250 250 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Koldings borgere vil rigtigt gerne være aktive i aftenskolen. Udfordringen er, at de seneste 

års markante nedskæringer i det kommunale tilskud - har resulteret i, at det er blevet så 

dyrt at gå i aftenskole, at det ikke længere, er et tilbud, som alle har råd til.  

Derfor har aftenskolernes samråd i Kolding kommune fremsendt et udvidelsesforslag 2021 

med en forøgelse af tilskuddet på 188.000 kr. og 250.000 kr. i årene efter.  

Den demografiske sammensætning i befolkningen ændrer sig kraftigt og der kommer mar-

kant flere ældre. Aftenskolerne har rigtig godt fat i den ældre del af befolkningen. I aften-

skolerne holder de ældre gang i sig selv. Og et aktivt liv er med til at styrke deres fysiske og 

mentale sundhed.  

En kommunal investering i aftenskolen er en nyttig investering ud fra såvel en menneskelig 

som en økonomisk synsvinkel. Aftenskolerne holder ældre aktive og selvhjulpne.  

Sådan vurderer deltagerne værdien af at deltage i aftenskolens tilbud:  

81 % vurderer, at aftenskolerne er med til at fremme deltagernes livskvalitet.  

66 % mener, at aftenskolerne bidrager til deltagernes positive mentale sundhed. 

87 % er tilfredse med det sociale fællesskab.  

Aftenskolerne oplyser endvidere, at det ikke kun er 60+ årige, som benytte aftenskoletilbud, 

behov for folkeoplysning/undervisning har nu et bredere aldersspænd så også 20+årige med 

hovedvægt på 45+ årige som deltager i aftenskolerne. 
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Det er til stor gavn for den kommunale økonomi, at ældre holder sig aktive i aftenskolen, da 

deltagerne selv betaler hovedparten af kursusafgiften normalt 2/3 af kursusafgiften. Så det 

er en rigtig billig investering for kommunerne at sikre ældre borgere adgang til velfunge-

rende aftenskoler med et bredt aktivitetsudbud.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-S-04 - Moving Kolding 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-S-04 - Moving Kolding 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 10. november 2020, sag nr. 6 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 250 333 333 0 

I alt kassefinansieret 250 333 333 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Moving Kolding er et skræddersyet koncept, der skal skabe trivsel blandt børn og unge ved 

at løfte kvaliteten af foreningsaktiviteter i samspil med lokale skoler.  

 

Projektet er inspireret af den islandske samfundsmodel, der med succes har implementeret 

et forebyggelsesprojekt mod brugen af rusmidler blandt unge. Kuren har været et tæt sam-

spil mellem skole, forældre og fritidsinteresser, hvor børn dyrker fritidsaktiviteter 3-4 gange 

ugentlig i forlængelse af skoledagen med veluddannede instruktører fra starten. Resultatet 

er et markant fald i unges rusmiddelindtag, bedre social trivsel samt mere familietid. Side-

gevinsten har været lavere kriminalitetsrate og markante sportsresultater.  

Det baserer sig på styrkelse af samspillet i lokalområder, hvor skole, forening, facilitet, fri-

tidsklub og andre fritidsaktører samles i en styregruppe for at udvikle en lokal model.  

Moving Kolding projektet støtter op om målet i Fritids- og Idrætspolitikken om at udvikle til-

bud målrettet børn, unge og studerende, herunder særligt målet om at arbejde for at styrke 

samarbejdet mellem skole, foreninger, lokalsamfund, ungdomsskoler, aftenskoler, bibliote-

ker m.v. for at medvirke til at skabe forudsætninger for et helhedsorienteret skole- og fri-

tidsliv. 

Derudover bakker indsatsen op om visionens mål ”Sammen om visionær velfærd” og ”Sam-

men om fremtidens kompetencer”.  

Moving Kolding – et projekt som skaber ungdomsliv i balance, lokale fritidstilbud i samar-

bejde med skolen, så der skabes større sammenhæng i børn og unges hverdag. Ønsket er at 

projektet igangsættes i 6 lokalområder over 3 år. Årlig udgift til projektet er 333.000 kr. for 

årene 2021-2022-2023. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-S-05 - Tilbageførsel af besparelser 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-S-05 - Tilbageførsel af besparelser 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 10. november 2020, sag nr. 6 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 1.660 1.660 1.660 0 

I alt kassefinansieret 1.660 1.660 1.660 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Tilbageførelse af besparelser vedr. Fritids- og Idrætsområdet på 1,660 mio. kr. årligt i 2021-

2022-2023, som fordeler sig således: 

Medlems- og aktivitetstilskud   300.000   300.000   300.000 

Uddannelses- og opstartspulje   100.000   100.000   100.000 

Aktivitetspuljen   150.000   150.000   150.000 

Eventpuljen   100.000   100.000   100.000 

Opskrivning gebyrtakst   300.000   300.000   300.000 

Reduktion lok. Tilskud med 2,7%   270.000   270.000   270.000 

Kolding Elitekommune     40.000     40.000     40.000 

Rengøring   400.000   400.000   400.000 

Saml. Opskrivning af budget 1.660.000 1.660.000 1.660.000 

 

Ovennævnte besparelser har haft følgende konsekvenser: 

 Tilskud til leder- og instruktøruddannelse, lederpleje, opstart af nye foreninger, nye 

initiativer og tilskud til integration af handicappede er blevet reduceret.  

 Puljen til Sjov Lørdag, der er økonomisk støtte til åben halarrangementer, som har 

stor tilslutning af børn og unge i de områder, hvor der i øvrigt ikke er så mange ak-

tiviteter, er blevet nedlagt i 2021. 

 Ved besparelse på Eventpuljen, har foreninger fået reduceret mulighed for at trække 

større nationale og internationale arrangementer til Kolding. De har ikke økonomien 

til dette. 

 Ved opskrivning af gebyrtakster og reduktion af lokaletilskud er det blevet dyrere at 

deltage i folkeoplysende aktiviteter. 
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Ved tilbageførsel af tidligere besparelser, kan Kolding Kommune understøtte borgere og for-

eninger, således at vi sammen kan nå målet for vores Fritids- og idrætspolitik 2019 – 2021-

”Aktive Fællesskaber gennem hele livet”.  Heraf fremgår bl.a.: ”Vi vil gerne gøre bor-

gerne til medskabere, vi vil understøtte uddannelse, opkvalificering og netværk for frivillige 

ledere og trænere. Vi vil udvikle rammerne for livslang læring og udvikle fremtidens talen-

ter”.  

Til at understøtte vores Fritids- og idrætspolitik har Kolding Kommune indgået samarbejde 

med DGI og DIF ”Bevæg dig for livet”. 

Gennem vores politik er målet i 2023 at 70% af Koldings borgere er fysisk aktive, hvilket gi-

ver bedre sundhed, mere glæde og mindre ensomhed.”  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-S-06 - Aktiv fritid 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-S-06 - Aktiv fritid  

Politikområde: ................. Fritids og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 12. januar 2021, sag nr. 6 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 488 650 650 650 

I alt kassefinansieret 488 650 650 650 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Aktiv Fritid er et projekt under Fritid-og Idrætsafdelingen, der har til formål, gennem et 

bredt samarbejde, at sørge for, at der skabes bedre muligheder for at inkludere udsatte 

grupper i fritids-, idræts- og kulturlivet. Målgruppen er børn og unge i aldersgruppen 6 – 18 

år. Et aktivt fritids-, idræts- og kulturliv har betydning for et godt børne- og ungdomsliv. 

Projektet har i siden 2018 været i kontakt med ca. 500 børn og unge. Data fra projektet vi-

ser, at langt størstedelen af Aktiv Fritids børn kommer fra Kolding by. Det er ikke overra-

skende af flere grunde; dels har Kolding By været et opmærksomhedspunkt fra starten, dels 

at der findes i en langt større andel af udsatte boligområder, flere sociale indsatser og der-

med flere samarbejdspartnere fx Get2Sport, ByLivKolding mm.  

Derudover har også vores store frivillige foreningsliv i hele Kolding By har været en fanta-

stisk samarbejdspartner og gode til at ”åbne dørene” og tage imod målgruppen. Det har vi 

også en klar forventning om vil kunne ske hos de frivillige foreninger i resten af Kolding 

kommune, dvs. centerbyerne og landsbyerne. Den forventning bygger vi på samtaler med 

forskellige foreninger.  

Opsporingen af målgruppen kræver et netværk af aktører, der samarbejder om opgaven. 

En indmeldelse i en frivillig foreningen giver mulighed for aktivitet og fællesskab, og derfor 

skal vi arbejde på, at flest mulige børn og unge er tilkoblet fritids-, idræts- og kulturlivet. Ud 

over foreningslivet samarbejder Aktiv fritid i dag med mange forskellige aktører bl.a. Byliv 

Kolding, sundhedsplejerskerne, familiebehandler, talentspejdere, skoler, klubber mm. Et 

samarbejde, der er vigtigt ift. opsporingen af målgruppen. Derudover er Red Barnet og Røde 

Kors vigtige medspillere i projektet. 
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Aktiv Fritid driftes og udvikles i dag af én medarbejder, ”spilleren på midten”. Hvis vi skal 

udvikle Aktiv Fritid vil det kræve ansættelse af yderligere en ”spilleren på midten”. En af de 

store udfordringer i projektet er, at det kræver en hel særlig indsats i forhold til at rekruttere 

og fastholde netop denne målgruppe i en fritids-, idræts og kulturaktivitet. Hidtil har projek-

tet haft succes med at opspore og koble målgruppen til fritids-, idræts- kulturlivet i Kolding 

by, og skal børnene i oplandsbyerne have en hjælpende hånd over i fritids-, idræts- og kul-

turlivet, kræver en ekstra indsats.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

  



21 

 

FIU-A-01 - Renovering Brostræde 3-5, etape 3 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-01 - Renovering Brostræde 3-5, etape 3 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 11.553 0 0 0 

I alt kassefinansieret 11.553 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder renovering og etablering af bade- og omklædningsfaciliteter inkl. sepa-

rat balanceret ventilationsanlæg. Faciliteterne vil som nu være placeret på de forskellige eta-

ger.  

Endvidere indeholder projektet etablering af ventilationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den 

gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen). 

Bygning 1: Der er i dag nyere udsugningsanlæg til toilet og bad faciliteterne fra 2015. Kegle-

klubben har eget balanceret ventilationsanlæg fra 2018. Ellers naturlig ventilation.  

Bygning 2: Luftvarmeanlæg med frisklufttilførsel på hver etage. Styret med CO2, fugt og 

temperatur. ECL styring. Nyt anlæg fra 2018. Giver dog ikke nok luft ift. behovet og klubben 

skal stadig lufte ud.  

Indeklimaet er ikke optimalt og med renovering (efterisolering/tætning/nye vinduer i byg-

ning 1) bør der installeres et ventilationsanlæg med varmegenvinding.  

Forslaget er med til at realisere fritids- og idrætspolitikkens mål om at udvikle fremtidens fy-

siske rammer for aktivitet og fællesskab.  

Der er lavet en energiberegning det baserer sig på mekanisk ventilation i alle områder, hvil-

ket betyder at driftsudgiften øges som følge af øget strømforbrug.   

 

Hvis man ønsker en driftsbesparende løsning kan mekanisk ventilation installeres udeluk-

kende i særlige personbelastede områder. Desuden regnes med driftsbesparelse ved instal-

lation af vandbesparende armaturer i nye omklædningsrum.   

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-02 – Pulzion og Kvarterhuset, helhedsplan 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-02 – Pulzion og Kvarterhuset, helhedsplan 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020 sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 4.000 4.000 0 0 

Nettodrift 495 990 990 990 

I alt kassefinansieret 4.495 4.990 990 990 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Det foreslås, at Senior-, Sundheds-, og Fritidsdirektøren kvalificerer forslaget forud for for-

handlingerne om budget 2022. Kvalificeringen skal indeholde en nærmere afklaring fra de 

forskellige interessenter, der er en del af projektet. Det konkrete ændringsforslag skal inde-

holde samlet anlægsudgift, afledte driftsudgifter og dækkende projektbeskrivelse.    

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-03 - Bøgelund, fællesprojekt Skovslusen 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-03 - Bøgelund, fællesprojekt Skovslusen 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 12.000 0 0 0 

Nettodrift, ikke opgjort * * * * 

I alt kassefinansieret 12.000 * * * 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

* Afledt drift ej beregnet. 

Beskrivelse: 

Det foreslås, at Senior-, Sundheds-, og fritidsdirektøren kvalificerer forslaget forud for for-

handlingerne om budget 2022. Kvalificeringen skal indeholde en nærmere afklaring fra de 

forskellige interessenter, der er en del af projektet. Det konkrete ændringsforslag skal inde-

holde samlet anlægsudgift, afledte driftsudgifter og dækkende projektbeskrivelse.    

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-04 - Kunstgræsbaner 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-04 - Kunstgræsbaner 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 3.500 3.500 3.500 3.500 

Nettodrift 75 150 225 300 

I alt kassefinansieret 3.575 3.650 3.725 3.800 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Fodboldsamvirket i Kolding (FSK) har udarbejdet en plan for etablering af kunstgræsbaner i 

Kolding Kommune, heraf fremgår det, at behovet er vurderet til i alt 4 baner, således der 

ønskes etableret 1 bane pr. år.  

 

FSK oplyser, at der er behov for kunstgræsbaner, så Kolding Kommunes breddeklubber fort-

sat kan følge udviklingen inden for fodbold, hvilket betyder at sæsonen udvides, således at 

der kan spilles fodbold ude på ”græs” hele året. Dette understøttes af Fritids- og Idrætspoli-

tikkens ønske om at sikre adgang til uderum som arenaer for idrætsaktiviteter. 

Kunstgræsbaner etableres, som hovedregel på eksisterende anlæg, gerne på baner hvor der 

i forvejen er etableret lysanlæg og klubhusfaciliteter. 

 

Der budgetteres med en anlægsudgift på ca. 5 mio. kr. pr. kunstgræsbane. Klubberne skal 

selv finansiere 1.5 mio. kr. pr bane.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-05 – Udbygning Cuben 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-05 – Udbygning Cuben 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 1.000 0 0 0 

Nettodrift, ikke opgjort 0 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Projektet består af en samlet udbygning af Cuben med 240 m² - multirum til gymnastik, 

dans samt andre udviklingsorienterede aktiviteter. Lokalet kan, hvis loftshøjden er tilstræk-

kelig bruges til opvarmning for håndbold.  

Udvidelsen skal erstatte de midlertidige pavilloner, som blev fjernet i 2018. Manglen på 

plads betyder, at flere aktiviteter sendes ud af huset til skoler og andre lokaler, hvilket med-

fører et socialt tab og en manglende sammenhæng. En udbygning af Cuben vil kunne 

rumme de små hold, det kan bruges som buffer for de store børnehold og det kan huse akti-

viteter for seniorer. Desuden forudses en befolkningstilvækst til Christiansfeld, hvilket vil øge 

behovet for træningskapacitet.  

Udvidelsen understøtter fritids- og idrætspolitikkens mål om at udvikle fremtidens fysiske 

rammer for aktivitet og fællesskab samt at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i ak-

tivitet og foreningsliv.  

Derudover støtter projektet visionen om ”Sammen om bosætning og byliv”, herunder arbej-

det med at skabe levende byer med attraktive boliger samt inspirerende kultur- og fritidstil-

bud som afsæt for øget bosætning. 

Det samlede projekt er anslået til 1.920.000 kr., heraf bidrager Christiansfeld idrætsforening 

med en egenfinansiering på 920.000 kr. hvorfor der ansøges om samlet 1.000.000 kr.  

De nuværende driftsomkostninger til pavillonerne forventes at kunne dække driftsomkost-

ningerne til udbygningen. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-06 – Nyt rosportcenter 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-06 – Nyt rosportcenter 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik  

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 15.000 0 0 0 

Nettodrift * * * * 

I alt kassefinansieret 15.000 * * * 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

* Afledt drift ej beregnet. 

Beskrivelse: 

Det foreslås at projektet bliver en budgetnote, med det formål at kvalificere forslaget forud 

for budgetforhandlinger i 2022. Arbejdet med budgetnoten skal indeholde en nærmere afkla-

ring fra de forskellige interessenter, der er en del af projektet. Det skal ende ud i et mere 

konkret forslag, der beskriver hvad det skal bygges samt de afledte driftsudgifter.   

Det pålægges i budgetnoten at undersøge, hvorvidt rosportscenteret kan tænkes sammen 

med Marina City projektet. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-07 – Marielund, nye broer mv. til mountainbikespor 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-07 – Marielund, nye broer mv. til mountainbikespor 

Politikområde: ................. Fritids- og idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164  

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 206 0 0 0 

Nettodrift 71 95 95 95 

I alt kassefinansieret 277 95 95 95 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder etablering af nye broer og ændring af spor i Marielundskoven, til moun-

tainbike. De gamle broer er defekte og nogle er faldet sammen. Endvidere skal der etableres 

nyt spor, da det eksisterende spor ikke er hensigtsmæssigt da der køres ved et fredet dige, 

som bliver slidt. Samtidig har dele af sporet behov for nyt slidlag. 

Drift sker via By- og Udvikling i samarbejde med i samarbejde med klubberne. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-08 – SlotssøBadet, udvidelse af svømmefaciliteter 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-08 – SlotssøBadet, udvidelse af svømmefaciliteter 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 54.220 0 0 0 

Nettodrift, ikke oplyst * * * * 

I alt kassefinansieret 54.220 * * * 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

* Afledt drift ej beregnet. 

Beskrivelse: 

Det foreslås, at Senior-, Sundheds-, og Fritidsdirektøren kvalificerer forslaget forud for for-

handlingerne om budget 2022. Kvalificeringen skal indeholde en nærmere afklaring fra de 

forskellige interessenter, der er en del af projektet. Det konkrete ændringsforslag skal inde-

holde samlet anlægsudgift, afledte driftsudgifter og dækkende projektbeskrivelse. 

Ønsket med udvidelse af SlotssøBadet er to nye bassinrum, et varmtvandsbassin på 72m² 

samt et træningsbassin på 12,5 x 25 m. Tilbygningen skal desuden rumme nye klub- og 

skole omklædningfaciliteter, handicapomklædningsfaciliteter med lift samt klublokaler til 

svømmeklubben. Endvidere etableres solterrasse på tag af svømmehalstilbygning. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-09 – Kolding Golf Club indendørs træningsfaciliteter 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-09 – Kolding Golf Club indendørs træningsfaciliteter 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 420 0 0 0 

I alt kassefinansieret 420 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

* Afledt drift ej beregnet. 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder en tilbygning på ca. 100 m² i forlængelse af det nuværende klubhus. 

Tilbygningen skal indeholde indendørs udslagssteder og puttegreen, så medlemmer og træ-

nere i vinterhalvåret samt ved dårligt vejr, kan træne i tørvejr. Dog ønskes, at der etableres 

porte i bygningens gavl, som kan åbnes om sommeren ud til driving range, så faciliteterne 

kan bruges hele året.   

Udvidelsen af træningsfaciliteterne bakker op om målet i fritids- og idrætspolitikken om at 

udvikle fremtidens fysiske rammer for aktivitet og fællesskab.  

Der gives ikke tilskud til drift på dette projekt.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-10 – Kolding Klatreklub udbygning af faciliteter 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-10 – Kolding Klatreklub udbygning af faciliteter 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 600 0 0 0 

I alt kassefinansieret 600 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder fordobling af klubbens nuværende klatreareal, herunder bl.a. udbygning 

med en speedklatrevæg (OL-disciplin), etablering af +20meter ruter (international konkur-

rence standard), forbedre cafe og tilskuermiljøet samt forbedre omklædnings- og toiletfacili-

teter. 

Klubben har siden 2012 været i forrygende udvikling og har i dag 300 medlemmer.  

Størstedelen af klubben er drevet af frivillighed, og klubben ønsker at blive en af landets 

bedste. Det krævet at faciliteterne udvides med flere træningsfaciliteter, der også indeholder 

tilbud til eliten.  

Klubben forventer, at det samlede projekt koster mellem 3,0 – 3,5 mio. kr. – klubben kan 

selv bidrage med 600.000 kr. – og søger Kolding Kommune om tilskud på 600.000 kr. Det 

resterende beløb forventer klubben kan finansieres via fonde samt lån. 

Fundraiser, Mette Kuntz Jensen, vurderer, at der er gode muligheder for at hente midler 

hjem via fundraising. Projektet er spændende i fondens øjne. Klatreklubben har også alle-

rede været i kontakt med Kolding Kommune vedrørende fundraising. Det anbefales at Kol-

ding Kommune, hvis ændringsforslaget godkendes, indtager en understøttende rolle i klub-

bens arbejde for at sikre fremgang og bane vejen for at hente fondsmidler hjem.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-11 – Dalby, udvidelse af hallen 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-11 – Dalby, udvidelse af hallen 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 6.300 0 0 0 

Nettodrift, ikke opgjort * * * * 

I alt kassefinansieret 6.300 * * * 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

* Afledt drift ej beregnet. 

Beskrivelse: 

Det foreslås, at Senior-, Sundheds-, og fritidsdirektøren kvalificerer forslaget forud for for-

handlingerne om budget 2022. Kvalificeringen skal indeholde en nærmere afklaring fra de 

forskellige interessenter, der er en del af projektet. Det konkrete ændringsforslag skal inde-

holde samlet anlægsudgift, afledte driftsudgifter og dækkende projektbeskrivelse.    

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-12 – Mountainbike, etablering af teknikbane i Hylkedalen 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-12 – Mountainbike, etablering af teknikbane i Hylkedalen 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 250 0 0 0 

Nettodrift 19 25 25 25 

I alt kassefinansieret 269 25 25 25 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder etablering af en mountainbike teknikbane i nærheden af trailcentret og 

dermed bynært. En MTB teknikbane er et stort ønske fra mountainbikeklubberne i Kolding. 

Mountainbikesporten er en meget teknisk disciplin, der kan være relativ farlig, hvis ikke tek-

nikken og dermed sikkerheden er i orden.  

En teknikbane i nærheden af trailcentret gør det oplagt at bruge stedet til begynder- og tek-

niktræning med gode faciliteter lige i nærheden. Placeringen giver endvidere mulighed for at 

cykle videre ud i landskabet fra trailcentret. Banen ønskes placeret på et kuperet terræn 

med en i dag ringe naturværdi. Etablering af MTB – teknikbane og andre MTB muligheder 

ved trailcentret vil desuden bidrage til at aflaste MTB kørsel i Marielundskoven.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-13 – Flytning af køkken i den gamle skole i Taps 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-13 – Flytning af køkken i den gamle skole i Taps 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 200 0 0 0 

I alt kassefinansieret 200 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder ønske fra beboere i Taps om at flytte køkkenet i den gamle skole i Taps 

fra den nuværende placering i den østlige del af kælderen, til det gamle fysiklokale mellem 

den nye gymnastiksal og den gamle gymnastiksal, i den vestlige del af skolen.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-14 – Etablering af Vester Nebel Multihus Oasen 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-14 – Etablering af Vester Nebel Multihus Oasen 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Alternativ A: Med anlægstilskud fra Kolding Kommune 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 9.500 0 0 0 

Nettodrift 0 330 330 330 

I alt kassefinansieret 9.500 330 330 330 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Alternativ B: Uden anlægstilskud, driftsudvidelse til lånefinansiering. 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 0 770 770 770 

I alt kassefinansieret 0 770 770 770 

 

Beskrivelse: 

Alternativ A: Projektet indeholder ønske om etablering af multihus Oasen i Vester Nebel. 

Oasen vil blive et hus til idrætten, kultur og foreninger, skole og institutioner og ikke mindst 

et mødested for alle byens borgere. Bestyrelsen bag projektet er i samarbejde med byens 

borgere, foreninger, institutioner klar til at tage de sidste skridt for at komme videre i pro-

cessen.  

Befolkningsudviklingen i Vester Nebel seneste år været stødt stigende, og for at imøde-

komme fritids- og idtrætspolitikkens mål om at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i 

aktivitet og foreningsliv samt udvikle fremtidens fysiske rammer for aktivitet og fællesskab 

ønsker man nu at etablere et multihus i Vester Nebel.  

Oasen er tiltænkt som et samlingssted for både børn, unge og ældre. Flere foreninger vil 

have til huse i multihuset, hvilket sikret diversitet og bred lokal forankring.  
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Der er udarbejdet indledende skitser, brugere har formuleret deres individuelle ønsker, som 

nu skal afklares og tilpasses. Der er gjort alt for at ”veksle” eksisterende bygninger og kom-

munale tilskud til den nye facilitet, for at holde prisen så lav som muligt. Man er klar til at gå 

i gang med den endelige beskrivelse og tilpasning. Projektets foreløbige anlægsbudget bety-

der, at der ud over nuværende anlægstilskud på ca. 4,500 mio. kr. fra Kolding Kommune 

samt beløb som kan konverteres fra nuværende kommunale bygninger forventes behov for 

yderligere 9,500 mio. kr. i kommunalt tilskud.  

Alternativ B: Driftsudvidelse til Vester Nebel Multihus Oasen, til lånefinansiering og drift, 

såfremt der ikke bevilges ekstra kommunalt anlægstilskud. Anlægsprojektet er er det 

samme som alternativ A. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-15 – Kolding Stadion 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-15 – Kolding Stadion 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb *** 0 0 0 

Nettodrift * 0 0 0 

I alt kassefinansieret * 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Det foreslås, at Senior-, Sundheds-, og Fritidsdirektøren kvalificerer forslaget forud for for-

handlingerne om budget 2022. Kvalificeringen skal indeholde en nærmere afklaring fra de 

forskellige interessenter, der er en del af projektet. Det konkrete ændringsforslag skal inde-

holde samlet anlægsudgift, afledte driftsudgifter og dækkende projektbeskrivelse.    

Der er udarbejdet en Masterplan for Kolding Stadion som blev godkendt af Fritids- og Id-

rætsudvalget den 9. juni 2020. Det kan oplyses, at flytning af cricketbane, atletikstadion 

samt etablering af lys, varme og flytning af bane sker i 2020, som en del af de fremrykkede 

anlægsønsker for 2020.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-16 – Kolding Golf Club anlæggelse af ny greenkeepergård 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-16 – Kolding Golf Club anlæggelse af ny greenkeepergård 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder anlæggelse af ny greenkeepergård der indeholder personalefaciliteter, 

værksted samt koldhal til opbevaring af maskiner. Det samlede projekt forventes at kunne 

gennemføres for 3,0 mio. kr., heraf søger Kolding Golf Club om et tilskud på 0,5 mio. kr. 

Kolding Golf Club finansierer selv resten af projektet med egne midler.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-17 – Vonsild Kunstgræs- og aktivitetsbane 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-17 – Vonsild Kunstgræs- og aktivitetsbane 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 3.303 0 0 0 

I alt kassefinansieret 3.303 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Vonsind Fodboldklub ønsker at gøre fodbold tilgængeligt for alle i Kolding. Derfor søges der 

om at etablere en kunstgræsbane, der tilgodeser de handicappedes behov. På sigt er det øn-

sket, at banen kan bruges til et ”LykkeLiga” fodboldhold i samarbejde med Kolding Handicap 

Idræts medlemmer. VFK Handicap ønsker på sigt at udbrede med flere hold.  

 

Vonsild Skole, Specialcenter Vonsild samt Vonsild Fodboldklub bakker alle op om, at alle skal 

have mulighed for at spille fodbold på lige fod i Kolding.  

Etablering af kunstgræs- og aktivitetsbane i Vonsild vil støtte op om Fritids- og idrætspolitik-

kens mål om at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv. Sam-

tidig viser erfaringer fra LykkeLiga håndbold-holdene i andre kommuner, at det høster stor 

opbakning i foreninger og samtidig fremmer frivilligheden og sammenholdet i foreningerne.  

Projektet indeholder anlæggelse af en 8- mands og en 5-mands kunstgræs- og aktivitets-

bane som kan bruges af Vonsild Fodboldklub, Vonsild Skole, specialcenter, SFO og børne-

have. Banen vil også blive samlingssted for områdets borgere og kan bruges af naboklubber. 

Projektet har et samlet budget på 4,800 mio. kr. – der søges om et tilskud på 3,303 mio. kr. 

Forslaget bakker op om Kolding Kommunes vision om ”Sammen om bosætning og byliv” og 

”Sammen om visionær velfærd”. Det er et forslag, der kan gavne mange borgere i Kolding 

Kommune. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-18 - Landsbyens uderum, spejderhus Hejls 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-18 - Landsbyens uderum, spejderhus Hejls 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 12. januar 2021, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt  

Tlf. nr.: .......................... 79794164 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 275 0 0 0 

I alt kassefinansieret 275 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder realiseringen af en helhedsplan for området med udgangspunkt i spej-

derhuset for Hejls Trop. Spejdergruppen er i vækst og tæller tæt på 100 medlemmer. Der er 

brug for udvikling, flere aktivitetsområder og muligheder for læ og ly. Planen er at området 

skal være mere brugbart både til spejderaktiviteter, skole, SFO, dagplejere og børnehave, 

men også for landsbyens beboere.  

Spejderhuset søger tilskud på 275.000 kr., det samlede budget for projektet er 529.000 kr. 

Spejderhuset kan selv skyde 100.000 kr. i projekter og resten af pengene er indhentet via 

fonde. Der er pr. 7.1.2021 bevilliget 165.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden og 90.000 kr. 

fra Friluftsrådet til projektet.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-19 - Nedrivning af ladebygninger ved 4H-gården 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-19 - Nedrivning af ladebygninger ved 4H-gården 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 12. januar 2021, sag nr. 5 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79 79 41 64 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 550 0 0 0 

I alt kassefinansieret 550 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Kommunale Ejendomme har udført en vurdering af 4H-gården.  

Ladebygninger ved 4H-gården, Julivænget 80B er nu i så dårlig stand, at det ikke kan betale 

sig at vedligeholde eller istandsætte bygningerne.  

Bygningerne har kun været vedligeholdt i begrænset omfang, da det vil være uforholdsmæs-

sigt dyrt at udskifte tag mv. og anbefales derfor nedrevet.  

4 H-gårdens ladebygninger har tidligere været brugt til spejderformål, og bruges ikke læn-

gere. 

Det foreslås derfor, at der i budget 2021 afsættes 550.000 kr. til udarbejdelse af miljøscree-

ning og nedrivning af ejendommen. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-20 - Nedrivning af Ankerhus 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-A-20 - Nedrivning af Ankerhus 

Politikområde: ................. Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 12. januar 2021, sag nr. 5 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kurt Smidt 

Tlf. nr.: .......................... 79 79 41 64 

E-mail: ........................... kursm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 550 0 0 0 

I alt kassefinansieret 550 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune har igennem mange år lejet arealer ud til Kolding Golf Club hvorpå for-

eningen har bygget klubhus og etableret golfbane. Siden 2003 har klubben tillige lejet ejen-

dommen Ankerhus beliggende Egtved Alle 17, 6000 Kolding.  

Ankerhus anvendes i dag af Kolding Golf Club som greenkeeper gård. Ejendommen er dog 

kun i begrænset omfang blevet vedligeholdt og anbefales i dag nedrevet. Det foreslås der-

for, at der i budget 2021 afsættes 550.000 kr. til udarbejdelse af miljøscreening og nedriv-

ning af ejendommen.  

Kolding Golf Club ønsker at anlægge en ny greenkeepergård der indeholder personalefacili-

teter, værksted samt koldhal til opbevaring af maskiner.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Kulturudvalget 

Kulturpolitik 
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KU-S-01 - Kulturskolen Kolding, skoletjeneste  

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KU-S-01 - Kulturskolen Kolding, skoletjeneste  

Politikområde: ................. Kulturpolitik 

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 20 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Jens Bloch 

Tlf. nr.: .......................... 29425181 

E-mail: ........................... jebl@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 375 500 500 500 

I alt kassefinansieret 375 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Etablering af skoletjeneste ved Kulturskolen Kolding. 

Samarbejdet med folkeskolen omkring løftet af kulturen og integreringen af kulturen i bør-

nenes nære hverdag er centralt for den almene dannelse og virker som et løft for den en-

kelte elevs selvværd og færdigheder samt styrker det kulturelle sammenhold i klassen/på 

skolerne. 

Kulturskolen Kolding med Musikskolen og Billedskolen ønsker at udvikle egentlig Skoletjene-

ste, der taler ind i folkeskolens læreplaner/mål for de enkelte fag, men som bonus også vir-

ker som selvstændig rekruttering til Kulturskolens undervisningstilbud. 

En skoletjeneste, der sammen med folkeskolens faglærere understøtter og løfter elevernes 

praktisk musiske kompetencer i fagene musik og design. Herunder arbejder med kunstens 

grundelementer og instrumental mestring og sammenspil. 

Men også en skoletjeneste der med musiske kompetencer og fokus, understøtter læringen i 

hele folkeskolens fagpakke – engelsk, dansk, matematik, naturfag, historie – ved at arbejde 

med kreative rummelige læringsstile samt inddrage kulturens/musikkens umiddelbarhed til 

konstruktiv læring. Tilrettelagt i teamsamarbejde med faglærerne i folkeskolen i kortere og 

længere varende undervisnings- og projektforløb.  

 En skoletjeneste, der med særligt fokus på indskolingen, sikrer ALLE børn i Kolding 

Kommune min. et Kulturskoleforløb i 0. – 2. klasse (ALLA Ind I Musikken el. lign.) 

samt i mellemtrinnet faciliterer børnenes møde med kunsten – musikken og 

billedkunsten - i forskellige projektforløb inspireret af Kolding Stadsarkivs praksis-

nære skoletjeneste tilbud. 
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 En skoletjeneste, der med musiske kompentencer og fokus, understøtter læringen i 

hele folkeskolens fagpakke i såvel mellemtrin som udskoling (4. – 10. klasse) – en-

gelsk, dansk, matematik, naturfag, historie – ved at arbejde med kreative rummelige 

læringsstile samt inddrage kulturens/musikkens umiddelbarhed til konstruktiv læring. 

Tilrettelagt i teamsamarbejde med faglærerne i folkeskolen i kortere og længere va-

rende undervisningsprojektforløb.  

 

 Med konkret i mellemtrinnet årligt at facilitere fælles sangprojekt for alle ca 3000 

mellemtrinselever med tematiseret sangforløb, hvor Musikskolen leverer færdigt 

pædagogisk materiale inkl. noder, sangtekster og lydfiler, så folkeskolemusiklærerne 

kan forestå den nære indlæring. Pædagogisk materiale som inddrager ikke alene 

faget musik, men også som eksempel faget historie ved f.eks. fokus på den tidsalder 

musikken kommer fra. Materiale som i kvalitet svarer til det andre kommuner kender 

fra LMS (Levende Musik i Skolen). Lige til at gå til for folkeskolelærerne. Hvorefter 

alle eleverne samles centralt (Kolding Stadion/SydbankArena/Skamlingsbanken ect.), 

hvor Musikskolens lærere/MGKelever samler trådene i en fælles Sang-performance, 

der løfter sangkulturen og fællesskabet blandt Kolding Kommunes børn til nye højder.   

 

Skoletjenestens undervisningsforløb tilrettelægges i samarbejde med den enkelte skole. 

Skolerne bidrager med deres deltagende læreres arbejdstid, men selve Skoletjenesten er 

som udgangspunkt gratis for skolerne i øvrigt. 

Dette i erkendelse og oplevelse af, at Skolerne ikke har frie ressourcer til at kunne finansiere 

samarbejdet med Kulturskolen, men er meget glade for det løft, vi kan bidrage med. 

 

Dette ændringsforslag ligger i fuld tråd med visionsplanen for Kulturskolen Kolding/Musik-

skolen 2018-28 som blev vedtaget i efteråret 2018. Der er ikke midler i Kulturskolen/Musik-

skolen til denne vigtige del af visionen, såfremt fokus på visionsplanens øvrige indsatsområ-

der skal fastholdes sammen med det orkester/band/talentarbejde, der er i dagligdagen. Der-

for søges om 500.000 kr. årligt til etablering af Kulturskole Kolding’s Skoletjeneste.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-S-02 - Kulturskolen Kolding, Talentlinje 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KU-S-02 - Kulturskolen Kolding, Talentlinje 

Politikområde:  ................ Kulturpolitik 

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 20 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Jens Bloch 

Tlf. nr.: .......................... 29425181 

E-mail: ........................... jebl@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 150 200 200 200 

I alt kassefinansieret 150 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

I forbindelse med etableringen af Kulturskolen Kolding 1. januar 2020 ønskes at etablere Ta-

lentlinje for Billedskolen på lige fod med hvad vi kender fra Musikskolen.  

 

Der ønskes oprettet Talenthold for mellemtrinnet på en række skoler samt et egentligt over-

bygnings hold på Kulturskolen Kolding, Riis Toft med start 1. januar 2021. 

 

Udviklingsplan Billedskoleafdelingen: 

 År 1: Videreføre eksisterende hold samt oprette første talenthold – se ovenfor. 

 År 2 – 4: Oprette egentlig talentlinie med 2 – 3 årigt forløb, der retter sig mod kom-

mende BGK (BilledkunstGrundKursus) med forberedelse til egentlig videregående 

billedkunstnerisk uddannelse/Designskolen. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-S-03 - Dronning Dorotheas Festspil, underskudsgaranti 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KU-S-03 - Dronning Dorotheas Festspil, underskudsgaranti 

Politikområde: ................. Kulturpolitik  

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 20 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Lisbet H. Lambert 

Tlf. nr.: .......................... 20207393 

E-mail: ........................... lilam@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 250 250 250 250 

I alt kassefinansieret 250 250 250 250 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Dronning Dorothea teateret ønsker i forbindelse med forhandlingerne om fornyelse af sam-

arbejdsaftalen, at der ud over det årlige tilskud indføres en underskudsgaranti på det årlige 

festspil på 250.000 kr.  

Festspillet er en 40-årig tradition i Kolding, men den udendørs forestilling er også økonomisk 

risikobetonet og vejrafhængig. Dertil kommer at øgede krav til eksterne rådgivning vedr. 

byggesagstilladelser til sceneopbygning gennem de senere år har medvirket til øgede om-

kostninger til produktionen. 

Dronning Dorothea teatret understreger, at et underskud i 2021 uden en tilsvarende under-

skudsgaranti vil betyde, at teatret må stoppe fremtidige festspil. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-A-01 - Christiansfeldcentret, Ny Basisudstilling 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KU-A-01 - Christiansfeldcentret, Ny Basisudstilling 

Politikområde: ................. Kulturpolitik  

Vedtaget:  ...................... Kulturudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 20 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Lisbet H. Lambert 

Tlf. nr.: .......................... 20207393 

E-mail: ........................... lilam@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 550 0 0 0 

I alt kassefinansieret 550 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Formidlingen af Christiansfelds og Brødremenighedens historie, samt formidlingen af, hvad 

det vil sige at være verdensarv står på fire overordnede ben: 

- By-rundvisninger 

- Udstilling og mødet med gæsten i Butikken 

- Formidling til daginstitutioner og skoler 

- Hjemmeside og digitale platforme 

 

Igennem de seneste år er by-rundvisningerne professionaliseret, og der er udviklet på for-

skellige koncepter, således at der tilbydes forskellige historiske ture. Alle ture foregår på 

dansk, engelsk og tysk. Omkring 600 om året. Der er udviklet på formidlingen til daginstitu-

tioner og skoler således, at der ligger forskellige tilbud under Skoletjenesten, hjemmesiden 

er relanceret og Centret har været med i et regionalt projekt omkring formidling til både det 

tyske og engelske marked via Facebook. 

 

Etablering af en gedigen og nytænkende basisudstilling i udstillingslokalerne i Christiansfeld 

Centret, er det naturlige næste skridt for at videreudvikle og styrke kvaliteten omkring for-

midlingen af kernefortællingen og verdensarven.  

 

Siden den første plancheudstilling efter udnævnelsen til verdensarv i 2015 med en overord-

net fortælling omkring Brødremenighedens historie og det store renoveringsarbejde, har 

konceptet for formidlingen i udstillingslokalerne været båret af særudstillinger, med varieret 

fokus på kernefortællingen og verdensarven, og man kan på egen hånd dykke ned i fortæl-

lingen på en flersproget touch skærm. 

 

Ny basisudstilling: 
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Som det angives i Grundlag for Byrådets arbejde 2018-2021: ”ønskes formidlingen af den 

unikke UNESCO verdensarv videreudviklet – gerne med nye greb og platforme for at nå nye 

målgrupper af både turister og borgere.” 

 

Med en ny basisudstilling kan formidlingen både nå nye målgrupper samt fungere som et 

udgangspunkt og supplement til den konkrete og analoge byrundvisning samt undervis-

ningsforløbene for børn og unge. Den vægtigste ny målgruppe, der vil kunne nås, på en helt 

anden måde end på nuværende tidspunkt, er børnefamilien og familier med tre generatio-

ner, der ønsker en fælles oplevelse. Både blandt borgere og turister. 

 

De søgte midler på 550.000 kr. forventes anvendt således:  

 

Trin 1, ultimo 2020 

 50-100.000 kr.: Udvikling af et udstillingskoncept, der skal anvendes som udgang-

spunkt til fondssøgning samt endelig udvikling og opsætning af udstilling. Eksternt 

firma driver proces i samarbejde med Centret. 

 

Trin 2, primo-medio 2021 

 Fondssøgning af forventet 500.000 kr., der kan matches med egenfinansieringen på 

ditto, til et samlet udstillingsbudget på ca. 1 mio. Centret udfører fundraising. 

 

Trin 3, medio-ultimo 2021 

 Opbygning og opsætning af ny basisudstilling i samarbejde med eksternt firma. 

 

Frem til trin 3 vil der blive opsat en planche-udstilling med kernefortællingen på skrift og i 

billeder som afløser den nuværende særudstilling om genforeningen, der forventeligt løber 

2020 ud. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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 KU-A-02 - Godset, Nyt alarmsystem 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............  KU-A-02 - Godset, Nyt alarmsystem 

Politikområde: .................  Kulturpolitik 

Vedtaget: .......................  Kulturudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 20 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Martin Røen 

Tlf. nr.: .......................... 25 11 54 64 

E-mail: ........................... jmart@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 300 0 0 0 

I alt kassefinansieret 300 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Nyt alarmsystem - Adgang for frivillige, brugere og personale 

Godsets alarm og adgangssystem er etableret i 1997. 

 

Rygraden i Godsets virke er de frivillige foreninger og de udøvende musikere.  

 

Vi vil meget gerne tilbyde både de frivillige, publikum og de udøvende tidssvarende adgang i 

vores lokaler.  

 

Foreningen Rock’ in House har indkøbt skærm og infosystem for mere end 300.000 kr. i 

2019. Hertil kommer istandsættelse og klargøring af godsvogn til frivilligt område for mere 

end 400.000 kr. i 2020.  

 

På Godset vil vi gerne sørge for, at den gode ånd hos foreningerne bibeholdes, således at 

der bliver plads til endnu flere frivillige kulturskabere.  

 

Med moderniseringer i adgangssystemet vil vi kunne åbne dele af for nye brugere, uden at 

det vil kræve mere administration eller nævneværdige ombygninger.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-A-03 - Nicolai Kultur, Overdækning til udendørs scene 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KU-A-03 - Nicolai Kultur, Overdækning til udendørs scene 

Politikområde:  ................ Kulturpolitik 

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 20 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Mette Strømgaard Dalby  

Tlf. nr.: .......................... 20331250 

E-mail: ........................... Medal@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 800  0 0 0 

I alt kassefinansieret 800 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Nicolai Kultur ser sig som en del af bymidten og deltager aktivt i bymidtens events, f.eks. 

Majmarked/Repair & Remake Festival, Kulturnat og Kolding Light Festival. Nicolai ønsker at 

være med i løftet af bymidten og har et presserende behov for udskiftning af overdækningen 

af den udendørs scene.  

Den udendørs scene er stærkt udfordret af det danske vejr og kan med en permanent over-

dækning blive til en længe ønsket opholdsplads i gården. Desuden er den nuværende telt-

overdækning slidt op og der skal investeres i en ny. Den nye løsning skal endvidere løse det 

gentagne problem omkring sikkerhed med den eksisterende scene, hvor børn kravler op på 

kanten fra indersiden, men kan falde 3 meter ned på ydersiden.  

Den udendørs scene bruges til koncerter, forestillinger og til ophold i godt vejr. Denne peri-

ode vil vi gerne udvide med en permanent overdækning til glæde for vores brugere. I som-

mer- og sensommerperioden er der stort ønske om scenefaciliteter og gerne en permanent 

løsning som er mere blæst- og regnsikker. Forslag hertil er udarbejdet og prissat af Mejeriet 

på initiativ af Nicolai Kultur. Med 137.000 besøg årligt er der rift om Nicolai og faciliteterne, 

senest med en henvendelse fra de grønne torvedage, som gerne vil inddrage Nicolai Gård 

fremadrettet med en bæredygtig aktivitetsvinkel. Nicolai Kultur har haft en indledende dialog 

med Lokale og Anlægsfonden, som stiller sig positive over for en ansøgning om medfinansie-

ring. Såfremt projektet modtager fundraising reduceres beløbet tilsvarende.    

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-A-04 - Nicolai Kultur, redesign af forplads 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KU-A-04 - Nicolai Kultur, redesign af forplads 

Politikområde: ................. Kulturpolitik 

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 20 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Mette Strømgaard Dalby  

Tlf. nr.: .......................... 20331250  

E-mail: ........................... Medal@kolding.dk  

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 1.000  0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Nicolai Kultur ser sig som en del af bymidten og deltager aktivt i bymidtens events, f.eks. 

Majmarked/Repair & Remake Festival, Kulturnat og Kolding Light Festival. Nicolai ønsker at 

være med i løftet af bymidten og har et væsentlig behov for at få foretaget ændringer af for-

pladsen v. Skolegade/Katrinegade.  

Midler søges til et redesign af en dårligt fungerende plads, og anlæg af en ny, der løser rigtig 

mange af de nuværende udfordringer med en uheldig placeret redningsvej og som følge 

heraf gentagne ulovlige parkeringer. Samtidigt ønsker vi en mere grøn plads med rum til op-

hold. I forslaget er der inkorporeret ønsker fra de unge skatere, der bruger Nicolai og byg-

ning 5, så pladsen også kan bruges til street sport. Sikkerhedsmæssigt har vi inkorporeret 

en ’stopmur’ mod Skolegade, så besøgende børn skærmes mere. Pladsen bliver dermed at-

traktiv for ophold og aktivitet i centrum og danner en tydeligere overgang til resten af city 

og en mere sammenhængende midtby med masser af aktivitetsmuligheder, som den nye 

bylivsstrategi lægger op til.  

Forslag til redesign af forplads er udarbejdet af Landplus på vegne af Nicolai Kultur. Land-

plus har ligeledes udarbejdet de nye forslag til wayfinding i city. Med 137.000 besøg årligt er 

der rift om Nicolai og faciliteterne, senest med en henvendelse fra de grønne torvedage, som 

gerne vil inddrage Nicolai Gård fremadrettet med en bæredygtig aktivitetsvinkel. Nicolai Kul-

tur har de sidste år arbejdet bevidst med at åbne en linje fra forpladsen over Sct. Nicolai 

Plads til Akseltorv og den nye plads vil være med til at understrege denne bylivsakse.En mu-

lighed for et samlet projekt for Nicolai (sceneoverdækning og forplads) og fondsstøtte hertil 

vil naturligvis blive undersøgt. Såfremt projektet modtager fundraising reduceres anlægsbe-

villingen tilsvarende. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen  
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KU-A-05 - Kolding Stadsarkiv, foranalyse til optimering af ydre 

facade og forgang  

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KU-A-05 - Kolding Stadsarkiv, foranalyse til optimering af ydre fa-

 ..................................... cade og forgang  

Politikområde: ................. Kulturpolitik 

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 9. juni 2020, sag nr. 20 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Lene Wul 

Tlf. nr.:  ......................... 7979 1020 / 30 94 09 57  

E-mail:  .......................... lewp@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 100 0 0 0 

I alt kassefinansieret 100 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Kolding Stadsarkiv arbejder løbende med at optimere vores kommunikation med borgerne, 

så der skabes øget opmærksomhed og kendskab til os som arkiv og de tilbud, vil stiller til 

rådighed. Det ønsker vi, at de fysiske rammer også understøtter.  

I 2019 arbejdede arkivet med en kommunikationsstrategi sammen med kommunikationsfir-

maet ”Liden Tue Aps”, der stillede skarpt på bestemte målgrupper og de største styrker og 

udfordringer, arkivet har. Det resulterede i en række opmærksomhedspunkter og anbefalin-

ger, som arkivet fik overdraget i december 2019. 

Et særligt opmærksomhedspunkt rettede sig mod vores fysiske ”modtagelse”/velkomst i ad-

ministrationsbygningen (Borgerskolen) i Nicolai, hvor det blev anbefalet, at undersøge græn-

serne for i højere grad at udnytte husets facade (der er fredet) til at invitere borgerne/bru-

gerne indenfor. Det blev påpeget, at det var afgørende, at husets ydre facade og forgang 

blev mere indbydende og inviterende for at yde de faciliteter og muligheder, der er inde i 

huset, retfærdighed.  

Samtidig vil en ny indgang være med til at løfte oplevelsen af det samlede Nicolai-kompleks. 

Ligesom det også bidrager til at løfte bestræbelser på mere liv i midtbyen. En ny indgang til 

arkivet vil tillige indgå i en gentænkning af, hvordan stueetagen kan åbnes endnu mere op 

for offentligheden med ny indretning af lokaler og aktivitetstilbud. 

 

Da der er tale om at skulle arbejde med en fredet bygning er det nødvendigt med en profes-

sionel foranalyse, der kan give et bud på, hvordan der kan arbejdes med både modtagelse 
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udenfor og ankomsten i forgangen. Det endelige koncept skal hænge naturligt sammen med 

det resterende Nicolai.   

Der afsættes 50.000 kr. til en foranalyse og 50.000 kr. der kan indgå som en egenfinansie-

ring til en fondsansøgning til selve gennemførelsen af anlægsarbejdet.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-A-06 - Kulturhus Vamdrup, Kino Projekt 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KU-A-06 - Kulturhus Vamdrup, Kino Projekt 

Politikområde: ................. Kulturpolitik 

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 12. januar 2021, sag nr. 9 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Lisbet H. Lambert 

Tlf. nr.: .......................... 79796650 

E-mail: ........................... Lilam@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 7.735   0 0 0 

I alt kassefinansieret 7.735 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Byrådet har af flere omgange bevilget midler til at etablere et kulturhus i Vamdrup i samar-

bejde med den kulturelle forening Vamdrup Kino. 

Senest har Byrådet bevilget midler til at afsøge mulighederne for at etablere et kulturhus, 

der også rummer bibliotek. Denne proces er forløbet fra sommeren og frem til vinteren, hvor 

synergi og mulighederne for en flytning og forbedring af biblioteket er blevet afsøgt. Proces-

sen har resulteret i et multifunktionelt hus ”Vores Hus”.  

”Vores Hus” fremstår med en ny og indbydende facade mod det nye Kinotorv. Det vil være 

et nyt fleksibelt kulturhus med bibliotek, biograf og en ny multisal, der kan udvide omfanget 

af kulturtilbud til Vamdrups borgere. De to primære aktører i huset er Vamdrup Kino og 

Vamdrup Bibliotek, men huset skaber rammerne for, at flere foreninger og byens borgere 

kan gøre brug af huset. En Kulturtorv/Foyer vil skabe rammerne for et nyt og moderne bibli-

otek, indrettet dels med permanente men også mobile reoler, som giver mulighed for en 

fleksibel brug af Kulturtorvet. Med hyggelige siddepladser, mødesteder og børnehjørne vil 

biblioteket få nye, velfungerende rammer for en nutidig biblioteksfunktion. Med gode møde-

rum og ny depotplads, er der også skabt optimale betingelser for de af byens foreninger, der 

vil komme til at bruge huset.  

I samarbejde med rådgivere er der udarbejdet et skitseforslag. Med det nye afsæt i en inte-

gration af Vamdrup Bibliotek er projektet udvidet ud fra de originale tegninger på en udvi-

delse af Vamdrup Kino.  

Den samlede projektsum, beregnet med afsæt i det nye skitseforslaget, er på 13,860 mio. 

kr. 
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Biblioteks inventar, er inkluderet i projektsummen. Sammen med Kinos investering i AV-tek-

nik og inventar i Multisal og foyer, vil det betyde at ’Vores Hus’ kan fungere efter hensigten 

fra åbningsdagen. 

Ud over de tildelte kommunale bevillinger på samlet 4,625 mio. kr. bidrager Jens Holms bib-

lioteksfond med 0,600 mio. kr. Kino bidrager med deres eksisterende faciliteter, biografsal, 

teknikrum, toiletter samt med alt eksisterende foyerinventar, borde, stole, diske m.m. til 

fælles anvendelse. Kinos kontante indskud på 0,900 mio. kr. øremærkes til indkøb af AV- og 

biograftekniskudstyr, podier samt til indkøb af mobile stole. Derfor udestår nu en restfinan-

siering på 7,735 mio. kr. Der er i processen søgt fonde desværre med afslag. 

Koldingbibliotekernes nuværende driftsbudget til biblioteksbygningen i Vamdrup er på i alt 

0,200 mio. kr. inklusiv rengøringsudgifter. Der vil i den ny bygning være færre kvadratme-

ter, ligesom driftsudgifterne deles mellem Koldingbibliotekerne og Vamdrup Kino, og det for-

ventes derfor ikke, at der skal afsættes ekstra driftsmidler. Besparelsen ved de første år at 

etablere sig i en ny bygning, forventes at kunne finansiere tomgangsdrift i den gamle byg-

ning, indtil denne er solgt. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-A-07 - Aksel Olsens hjem, modernisering og udvikling  

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KU-A-07 - Aksel Olsens hjem, modernisering og udvikling  

Politikområde: ................. Kulturpolitik 

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 12. januar 2021, sag nr. 9 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Lene Holm, leder af Geografisk Have 

Tlf. nr.: .......................... 23 32 65 24 

E-mail: ........................... lholm@geografiskhave.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 3.768 0 0 0 

Nettodrift 375 500 500 500 

I alt kassefinansieret 4.143 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Dette forslag blev fremsendt til budgetforhandling for 2019 uden at blive prioriteret. I forbin-

delse med prioritering af Corona-anlægsmidler blev projektet tildelt 1,5 mio. kr., der mulig-

gør en istandsættelse af husets stueetage. 

 

Forslaget skal gøre det muligt at istandsætte resten af huset, så det samlet set kan indgå i 

havens samlede formidling som beskrevet i havens udviklingsplan. Geografisk Have har 

netop modtaget 300.000 kr. fra Region Syddanmark til at etablere formidling i huset. 

 

Kolding Kommune købte i 2016 Aksel Olsens ejendom, hvor han startede sin Planteskole 

Brændkjærhøj.  

 

Det fremgår af samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Geografisk Have, at Aksel Ol-

sens hjem skal inddrages i Udviklingsplan for Geografisk Have, som blev offentliggjort i slut-

ningen af 2017. Planen beskriver, at: 

 

”Hjemmet og haven kan udvikles som et levende sted, der på moderne måder formidler hi-

storien om tiden, da familien Olsen levede på Brændkjærhøj. Stedet kan give et kig ind i Ak-

sel Olsens store verden præget af nysgerrighed, fantasi og vide udsyn. Hans gamle kontor 

fremstår som dengang – fyldt med bøger, plantekataloger, tegninger og breve. Der kan du 

få et glimt af fortiden, så effektfuldt iscenesat, at man næsten venter, at Aksel Olsen træder 

ind i lokalet, hvad øjeblik det skulle være”. 

 

Det konkrete forslag til fremtidig anvendelse af stedet tager afsæt i mulighederne for at 

skabe en autentisk oplevelse i historiske rammer, der inspirerer nutiden til at forme fremti-

den med tryk på vækst og kreativitet. 
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Formålet med ejendommen er at opbygge en vigtig grundpille i hele historien/formidlingen 

og fortællingen om Aksel Olsen og Geografisk Have. Derudover at anvende stedets potenti-

ale, der emmer af grokraft i både historiske, biologiske, naturvidenskabelige, kreative og 

kulturelle retninger. Skabe attraktive rammer med lokaler for grønne aktiviteter og etablere 

et partnerskab med oplagte interessenter, der gerne vil og kan anvende stedet i dén ånd. 

 

Der foreslås på den baggrund et moderniseringsprojekt med en samlet økonomi på 3,768 

mio. kr., udregnet af Kommunens ejendomsafdeling: 

 

 Kælderetagen anvendes til formidling (værkstedet) og som publikumsfaciliteter (toi-

let, handicaptoilet og grovkøkken) med adgang fra havesiden. (1,710 mio. kr.) 

 Tagetagen anvendes som birum i form af depoter, opbevaring samt midlertidige kon-

tor- og mødelokaler/studierum. (1,003 mio. kr.) 

 Etablering af udvendig lift samt adgang til kælder. (0,350 mio. kr.) 

 Rådgivning (0,700 mio. kr.) 

 Byggetilladelse (0,005 mio. kr.) 

  

Projektet indeholder IKKE midler til kommunikation og formidling, da dette vurderes som et 

projekt i sig selv og som bedre egnet til fundraising. 

 

Der afsættes 0,500 mio. kr. til driftsudgifter om året, som dækker ca. 0,200 mio. kr. til for-

brug og vedligeholdelse i/af bygninger, ca. 0,100 mio. kr. til vedligeholdelse af haven og ca. 

0,200 mio. kr. til lønudgifter til styring, administration og bemanding af stedet på halv tid i 

sæson fra 1. april til 1. oktober.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Plan-, Bolig- og Miljøudvalget 

Ejendoms- og Boligpolitik 
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EJD-A-01 - Grundkapital seniorbofællesskaber 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ EJD-A-01 - Grundkapital seniorbofællesskaber 

Politikområde: ................. Ejendoms- og Boligpolitik 

Vedtaget: ....................... Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 3. juni 2020, sag nr. 20 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Jan Krarup Laursen 

Tlf. nr.: .......................... 51811880 

E-mail: ........................... laurs@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 0 0 8.000 8.000 

I alt kassefinansieret 0 0 8.000 8.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Plan, Bolig og Miljøudvalget besluttede den 4. marts 2020, at der skal udarbejdes et budget-

forslag til budget 2021 vedr. grundkapital til seniorbofællesskaber. 

 

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har fra januar til maj 2019 udsendt et spørge-

skema til alle 55-80 årige i Kolding Kommune og afholdt 3 borgermøder om seniorbofælles-

skaber. 

 

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og borgermøderne, (jævnfør bilaget), viste, at der 

er meget stor efterspørgsel efter seniorbofællesskaber i Kolding Kommune. 45 % af de bor-

gere, der forestiller sig at skulle flytte, mener således at et seniorbofællesskab kunne være 

en boligform for dem. 

 

Det anbefales derfor, at seniorbofællesskaber prioriteres i boligplanlægningen i Kolding Kom-

mune. 

 

Det anbefales at der afsættes 16.000.000 kr., som svarer til ca. 80 boliger på op til 95 kvm. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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EJD-A-02 - Udvikling af centerområde i Skovparken 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ EJD-A-02 - Udvikling af centerområde i Skovparken 

Politikområde: ................. Ejendoms- og Boligpolitik 

Vedtaget: ....................... Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 6. januar 2021, sag nr. 9 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Jan Krarup Laursen 

Tlf. nr.: .......................... 51811880 

E-mail: ........................... laurs@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 7.500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 7.500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Med Regeringsudspillet ”Èt Danmark uden parallelsamfund” og tilhørende ny lovgivning, skal 

kommuner og berørte boligorganisationer, i regeringens udpegede hårde ghettoområder, 

sammen sikre nedbringelse af andelen af almene familieboliger til maks. 40 %. I Kolding er 

Skovvejen/Skovparken på listen over hårde ghettoområder. Området har udarbejdet en ud-

viklingsplan, som en overordnet ramme for, hvilke redskaber der ønskes anvendt, i arbejdet 

med nedbringelsen af andelen af familieboliger. Budgettet skal bruges til udvikling, herunder 

køb, af udviklingsplanen 

 

I udviklingsplanen for Skovvejen/Skovparken beskrives et centralt placeret centerområde i 

omdannelsen som en helt afgørende brik, hvis området skal blive et attraktivt boligområde. 

Det fremgår at centerområdet med dets muligheder for handel er udfordret grundet belig-

genheden. Fremtidens erhvervsfunktioner anbefales at blive flyttet længere mod syd/Lærke-

vej, idet disse dermed vil virke som en attraktiv destination. Udviklingsplanen fastslår at den 

nuværende centergrund i stedet med fordel kan benyttes til boligbyggeri. I den godkendte 

udviklingsplans beregninger indgår 30 nye lejemål, beliggende i centerområdet, disse nye 

lejemål er talt med i det samlede områdes andel af privat fortætning/private boliger. 

 

Som det fremgår af nedenstående diagram er ligeledes et bydelshus og et multihus tænkt 

ind, som en attraktiv destination for området. I forarbejdet for udviklingsplanen er center-

området tænkt som en central brik i omdannelsen af området, og centerområdet kan er-

hverves og nedrives med henblik på at opføre 30 nye boliger samt benytte en del af matrik-

len til opførelse af et nyt multihus/bydelshus i tæt samarbejde med de involverede boligor-

ganisationer.  

 

Den finansieringsskitse der har været lavet i forbindelse med forarbejdet, beskriver at ejen-

domserhvervelsen skal financierens af kommunen. Dertil skal Landsbyggefondsmidler samt 

eksterne fondsmidler finansiere multihus og etablering af nye erhvervsarealer.  
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Finansieringsskitsen er ikke politisk godkendt, men behovet for en afklaring af centerområ-

det er aktuelt, idet planlægningen af området er begyndt. Boligorganisationerne er i gang 

med at afdække investorers interesse for området, både for køb af lejlighedskomplekser og 

byggefelter, ligeledes evt. erhverv. Dertil er de første indledende drøftelser vedr. et kom-

mende multihus i sin opstart, hvilket ligeledes er afhængigt at råderummet over centerom-

rådet. 

 

Investorernes bekymringer i forhold til at investere i ejendomme i udsatte områder er gene-

relt den langsigtede udvikling. Det har stor betydning for boligorganisationernes muligheder 

for afsætning af boliger, at der er sikkerhed for at området ændrer karakter, at der skabes 

øget tilgængelighed og tilførsel af nye funktioner og aktiviteter.  

 

Der er derfor et behov for, at Kolding Kommune køber centerområdet, så området kan tæn-

kes ind, i udmøntningen af udviklingsplanen og den strategi der ligger til grund herfor. Stra-

tegien handler om at åbne op med nye veje og stisystemer, at skabe nye destinationer, for-

skellighed og identitet i byggeriet og at skabe flere forskellige muligheder for at bo og eje. 

Men hvis skabelsen af nye attraktive bosætningsmuligheder for området skal blive en reali-

tet, så er en disponering over centerområdet af afgørende betydning. 

 

 
Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Miljøpolitik  
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MU-S-01 - Færdiggørelse af systematisk gennemgang og 

myndighedsbehandling af ulovlige bade- og bådebroer 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ MU-S-01 - Færdiggørelse af systematisk gennemgang og myndig-

 ..................................... hedsbehandling af ulovlige bade- og bådebroer 

Politikområde: ................. Miljøpolitik 

Vedtaget: ....................... Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 3. juni 2020, sag nr. 20 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr.: .......................... 7979 7450 

E-mail: ........................... inbm@kolding.dk  

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 400 400 0 0 

I alt kassefinansieret 400 400 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

By- og Udviklingsforvaltningen har i perioden fra 2010 til 2013 arbejdet systematisk med 

kortlægning og håndhævelse af ulovlige bade- og bådebroer. I forbindelse med budget 2014 

blev det politisk besluttet, at den systematiske kortlægning skulle ophøre, men at kommu-

nen skulle fortsætte den håndhævelse, der var i gang på kendte ulovlige broer.  

 

Det betyder at alle broer langs Fjordvej/Ægirsvej, Agtrup Vig/Løverodde og Rebæk systema-

tisk er gennemgået. Det drejer sig om ca. 115 broer, hvor af de fleste er lovliggjort, der er 

sket tilretninger på 25 broer og resterer 6 sager, hvor den videre håndhævelse er overgivet 

til Kystdirektoratet og trækker ud. 

 

På baggrund af en anmodning fra Poul Erik Jensen (A) blev Plan-, Bolig- og Miljøudvalget 

den 4. marts 2020 orienteret om BF`s håndtering og status for sager om ulovlige bade- og 

bådebroer. Ved denne fremlæggelse besluttede udvalget, at der til budget 2021 udarbejdes 

et udvidelsesforslag med et estimeret ressourceforbrug til at gennemgå de resterende broer 

på kyststrækninger i Kolding Kommune. 

 

Hvis den systematiske håndhævelse af ulovlige bade-bådebroer skal gennemføres på de re-

sterende kyststrækninger, vil det blive nødvendigt at gennemføre en kortlægning og en 

nærmere undersøgelse af, hvilke broer der er lovlige, fordi de enten tidligere har fået en til-

ladelse eller broen er lovlig på grund af opførelsestidspunktet før 1975. Det vurderes i så 

fald at være hensigtsmæssigt, at de øvrige områder på Kommunens kyst opdeles og håndte-

res geografisk i de fire delområder: 1)Drejens Odde, 2) Elvighøj/Houens Odde 3) 
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Hejls/Hejlsminde 4)Skibelund/ Moshuse/Binderup/Grønninghoved. Det giver en helhedsori-

enteret sagsbehandling og giver den enkelte borger en oplevelse af, ikke at blive behandlet 

anderledes end naboerne. Da det drejer sig om ca. 70 broer, der skal gennemgås, meddeles 

lovliggørende tilladelser til samt håndhævelser af de broer, der ikke kan lovliggøres, vil ind-

satsen kræve en ressourcetilførsel, der vurderes at ligge på sammenlagt 1,2 PE. 

 

Det foreslås derfor at der afsættes et budget på 400.000 kr. i 2021 og 2022 til formålet. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

  



65 

 

MU-S-02 - Reparation og vedligehold af outdoorstier og wayfinding 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ MU-S-02 - Reparation og vedligehold af outdoorstier og 

 ..................................... wayfinding 

Politikområde: ................. Miljøpolitik  

Vedtaget: ....................... Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 3. juni 2020, sag nr. 20 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr.: .......................... 7979 7450 

E-mail: ........................... inbm@kolding.dk  

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 400 100 100 100 

I alt kassefinansieret 400 100 100 100 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Vinteren 2019/2020 har været ekstra udfordrende for mange af kommunens naturstier, 

broer og boardwalks grundet de store mængder nedbør. Den efterfølgende Covid-19, hvor 

rigtig mange borgere har besøgt kommunens naturområder og benyttet stier, faciliteter 

m.m. betyder, at mange har givet forvaltningen et praj om stier, broer og boardwalks, der 

er skyllet væk eller trænger til reparation. En del borgere har også givet meldinger om 

strækninger, hvor det er vanskeligt at finde vej, fordi der mangler afmærkninger/wayfinding.  

 

Situationen skyldes dels et efterslæb med vedligehold fordi den nuværende bevilling på 

220.000 kr. årligt ikke rækker fordi antallet af stier, broer og boardwalks er steget.  

 

Ud i årene er derfor også behov for at øge forvaltningens budget til vedligehold af stier, faci-

liteter, afmærkninger, infotavler m.m. Dette ønskes forhøjet med 100.000 kr. årligt 

 

Forvaltningen anslår, at der er behov for en ekstra bevilling på i alt 400.000 kr. til oprydning 

og reparation på følgende stier:  

 

Stistrækning Beløb 

Boardwalk og kanoplads ved Påby Enge. 

(Oplevelsesrute og del af hotspot Hartevær-

ket).  

125.000 kr. 

Kløversti langs Kolding Å (Oplevelsesrute). 150.000 kr. 

Rundt om Hejls Nor (Oplevelsesrute). 100.000 kr. 

Platform ved Vester Nebel Å (Hotspot Land-

bomuseet). 

 

 25.000 kr. 
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MU-S-03 - Kolding Stenbank – gøre det nemmere for borgerne at 

donere sten 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ MU-S-03 - Kolding Stenbank – gøre det nemmere for borgerne at 

 ..................................... donere sten 

Politikområde: ................. Miljøpolitik 

Vedtaget: ....................... Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 3. juni 2020, sag nr. 20 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr.: .......................... 7979 7450 

E-mail: ........................... inbm@kolding.dk  

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 50 50 50 50 

I alt kassefinansieret 50 50 50 50 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Kolding Stenbank er et Naturpark Lillebælt projekt, som går ud på at få borgere og land-

mænd til at indsamle sten til stenrev med det formål at skabe gode vækstbetingelser for 

dyre- og plantelivet.  

 

Stenbanken har 3 indsatsområder:  

 

A. Borgerinddragelse - aktivering og kommunikation til borgerne og interesse organisa-

tioner om formålet med Naturpark Lillebælt. Borgerne kan være med til at gøre en 

forskel og bidrage til bedre vandmiljø i Kolding Fjord og Lillebælt 

B. Det Socialøkonomiske aspekt – give sårbare borgere en meningsfuldt opgave I tilkny-

tning til projektet 

C. Etablering af Stenrev I Kolding Fjord og Lillebælt.  

 

Det viser sig vanskeligt for Kolding Stenbank at finansiere indsamling, formidling og udlæg-

ning af sten til stenrev alene ved frivillighed og donationer fra erhvervslivet. Kolding Sten 

Bank har en ”gratis” oplagsplads på Kolding Havn, men det viser sig for langt for mange bor-

gere og landmænd selv at transportere de tunge sten til pladsen. Banken har derfor brug for 

et mindre budget på 50.000 kr. årligt for at gøre projektet nemmere at realisere.  

 

For at gøre det lettere for borgere og landmænd at indlevere sten til banken, foreslår for-

valtningen, at der i form af et par containere, etableres decentrale indleveringspladser for 

natursten forskellige steder i kommunen. Der vil være en udgift til leje og transport af con-

tainerne.  
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På oplagspladsen på havnen kunne det endvidere være hensigtsmæssigt at opstille et par 

pallekasser til mindre sten, der kan anvendes til etablering af smoltrev ved vandløbenes ud-

løb i fjorden eller Lillebælt samt til stryg i selve vandløbene. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MU-S-04 - Klima i balance/CO2-reduktionsplan  

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ MU-S-04 - Klima i balance/CO2-reduktionsplan   

Politikområde: ................. Miljøpolitik 

Vedtaget: ....................... Plan-, Bolig og Miljøudvalget den 17. august 2020, sag nr. 21  

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Anne Kirstine Lindvang 

Tlf. nr.: .......................... 21399983 

E-mail: ........................... aklin@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 1.350 800 800 800 

I alt kassefinansieret 1.350 800 800 800 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Den nye bæredygtighedsstrategi omfatter 6 indsatsområder:  

 

For at lykkes med at implementere strategien og tage det lange seje træk mod 2030, er det 

afgørende, at vi får opbygget en kultur og en organisering omkring vores arbejde, så vi sik-

rer fremdrift og resultater, og som går på tværs af faggrupper, forvaltninger, lokale aktører 

og erhvervslivet. 

Samtidig er det vigtig at der handles, men hertil kræves der ressourcer. I dette ændringsfor-

slag vil vi fremhæve indsatsområdet Klima i balance som omfatter de CO2-reducerende ind-

satser. I dag har vi primært personale til myndighedsarbejdet inden for energi, og har derfor 

behov for tilførsel af flere ressourcer i form af både mandskab og konsulenthjælp for at få 

gennemført diverse undersøgelser (solceller på store tage, el-ladestandere, konvertering af 



69 

 

naturgasområder mm), udarbejde en CO2-reduktionsplan og til koordinering og facilitering 

af forskellige konkrete tiltag. 

Arbejdet vil blive udført som et led i DK2020-projektet, som KL, Regionerne og RealDania 

har indgået partnerskab om. 

Der søges derfor om foreløbigt 1 årsværk (600.000 kr. pr. år) samt 700.000 kr. til at få ud-

arbejdet en CO2-reduktionsplan.  

 

Desuden søges der 200.000 kr. pr. år til arrangementer, konferencer, facilitering af virksom-

heder og synliggørelse af resultater ifht. bæredygtighedsstrategiens arbejde. 

 

 Udgifter i forbindelse med konferencer, netværk, events og arrangementer. 

 Gennemføre markedsføringsinitiativer til at synliggøre budskaber og resultater. 

 Igangsættelse af mindre bæredygtighedsinitiativer. 

 Evt. husleje i forbindelse med etableringen af Center for Bæredygtighed. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MU-A-01 - Hylkedalen, Seest Fritidslandsskab og Grusgravrealisering 

af Den Grønne Ring og flere faciliteter til Trailcentret 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ MU-A-01 - Hylkedalen, Seest Fritidslandsskab og Grus

 ..................................... gravrealisering af Den Grønne Ring og flere faciliteter til 

 ..................................... Trailcentret 

Politikområde: ................. Miljøpolitik 

Vedtaget: ....................... Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 3. juni 2020, sag nr. 20 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr.: .......................... 7979 7450 

E-mail: ........................... inbm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 670 0 0 0 

Nettodrift  0 140 140 140 

I alt kassefinansieret 670 140 140 140 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

I september 2020 står det nye trailcenter ved Seest Idrætspark færdigt. Et trailcenter er et 

kombineret klubhus, depot og mødested ude i naturen. En facilitet med servicefunktioner, 

der understøtter de mange idræts- og motionsaktive brugere af stier og ruter i naturen, og 

som kan inspirere nye brugergrupper til at komme ud. Trailcenteret er for både idrætsfor-

eninger og selvorganiserede idrætsudøvere. I tilknytning til trailcenteret er det derfor vigtigt, 

at der etableres en række faciliteter, som stier, MTB-spor, træningselementer til trailcentrets 

brugere i Hylkedalen, Seest Fritidslandsskab og Grusgrav  

 

Børne- og Ungeforvaltningen samt By- og Udviklingsforvaltningen arbejder derfor på at rea-

lisere den udviklingsplan, der er lavet for området i samarbejde med de kommende brugere.  

 

I tilknytning til Fyrtårnsprojektet, der er en statslig bevilling fra den såkaldte synergipulje 

bliver der i 2020 og 2021 etableret en trappe med træningselementer fra trailcentret ned i 

Hylkedalen, der bliver lavet stier således det er muligt at gå en rundtur i området samt et 

mindre MTB-spor. 

 

For at sprede og undgå konflikter mellem de stille brugere og brugere med høj aktion i om-

rådet, er det nødvendigt også at få etableret en række faciliteter i Seest Fritidslandskab og 

Grusgravene. Børne- og Ungeforvaltningen samt By- og Udviklingsforvaltningen foreslår der-

for at scenarie 2 i udviklingsplanen for området realiseres.  
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Nærmere beskrivelse af de nye tiltag i scenarie 2: 

 

Den Grønne Ring opgraderes fra trampespor til cykelegnet sti fra Hylkedalvej og videre til 

Seest Grusgrav og Losseplads. Dette skal give mountainbikere, trailløbere og cyklister mu-

lighed for at komme fra Trailcenteret og videre over til de store arealer i grusgraven og los-

sepladsen med muligheder for en længere og mere varieret oplevelse. 

 

Den Grønne Ring eksisterer i dag som forbindelse hele vejen rundt om Kolding by og har 

forbindelse til både Hartesløjfen og Troldhedestien. Det ønskes, at Den Grønne Ring  

skal være farbar hele vejen for både gående og cyklende, hvilket betyder, at stien, særligt 

fra 

Hylkedalen til Seest gl. losseplads skal forbedres. Realiseringen betyder, at et privat areal 

skal 

købes eller forpagtes for at skaffe adgang til en bredere sti på den gamle kørevej til 

Seest Grusgrav. 

 

I scenarie 2 etableres der endvidere også et MTB-spor i grusgraven. Sporet kan 

bruges til træning og på sigt eventuelt til konkurrencer og dermed kunne aflaste MTB-sporet 

i 

Marielund og i det hele taget tilbyde mountainbikerne i Kolding og besøgende udefra flere 

muligheder, end de har i dag. Se placering af stier og faciliteterne i scenarie 2 på kortet ne-

den for. 

 

 
Realisering af projektforslaget forudsætter, at der på budget 2021 bevilges 670.000 kr. til 

Anlæg. De 140.000 kr. fra budget 2022 og frem er til drift af MTB-sporet og Den Grønne 

Ring til og henover Seest Grusgrav.  
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MTB-sporene har en blå-grøn farve på kortet, Den Grønne Ring er angivet med en grøn 

streg og det arealet der ønskes forpagtet eller opkøbet er angivet med en ternet skravering. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MU-A-02 - Forbedring af stier mm. i Apotekerengen 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ MU-A-02 - Forbedring af stier mm. i Apotekerengen 

Politikområde: ................. Miljøpolitik 

Vedtaget: ....................... Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 6. januar 2021, sag nr. 9 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr.: .......................... 79797450 

E-mail: ........................... inbm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 250 0 0 0 

I alt kassefinansieret 250 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Efter nedrivning af et faldefærdigt hus i Apotekerengen og etablering af et madpakkehus, er 

der opstået et ønske fra områdets borgere og institutioners om at forbedre områdets stier, 

etablering af en platform i Kobbelsøens sydlige ende og rydning af en del af ikke ønskede 

buske i området for at sikre udsigten ud over søen. 

Nærmere beskrivelse af området, forudsætninger for bevillingen og borgernes øn-

sker: 

Apotekerengen ligger som en grøn rekreativ kile i den nordlige bydel i Kolding mellem Nr. 

Bjert, Lyshøj og jernbanen. Området blev i 2015 omdannet til et vådområde for at opfange 

og omdanne kvælstof, så der udledes færre næringsstoffer til Kolding Fjord og Lillebælt. 

I den forbindelse blev Kobbelsøerne i området dannet og Kolding Kommune købte det nord-

lige areal med det lille gule stråtækte hus. 

Igennem området fra Lyshøj Allé til Nr. Bjertvej går en græssti og på tværs løber en grussti 

mellem Apotekervænget og Skolebakken, hvor Lyshøjskolen og hallen, Børnehaven Strand-

huse og spejderhuset ligger. Grusstien forbinder de to boligområder og forløber på dæmnin-

gen, der skaber Kobbelsøerne. Apotekerengen er godt besøgt af borgere, dagplejemødre, in-

stitutioner og skoler i området til både motion, afslapning, leg og undervisning. Særligt søen 

er et samlingssted med stor herlighedsværdi og udgangspunkt for undervisning af skoleele-

ver. 
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I forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter i foråret 2020 afsatte Byrådet på bag-

grund af borgerønsker 500.000 kr. til at rive det faldefærdige gule stråtækte hus på det 

nordlige areal ned. Huset var i forvejen afspærret, da det var uforsvarligt at bevæge sig ind i 

og stod og forfaldt mere og mere. I stedet for det gule hus har Byrådet ligeledes i foråret af-

sat 150.000 kr. på budget 2020. (lånefinansierede coronamidler) til, at lokalrådet i samar-

bejde med grundejerforeningerne i området, kan opfører et madpakkehus til glæde for de 

mange borgere og institutioner, der benytter området.  

Det faldefærdige hus er blevet fjernet i løbet af efteråret 2020. Lokalrådet, grundejerforenin-

gerne og områdets institutioner har et stort ønske om, at forbedre adgangen og faciliteterne 

i Apotekerengen.  

En stor del af færdslen i Apotekerengen foregår langs grusstien i søens sydlige ende. Ved at 

anlægge en platform ved søens sydøstlige bred, kan der etableres bedre adgang og opholds-

facilitet til brug. Platformen vil give besøgende et nyt opholdssted og udflugtsmål og samti-

dig beskytte dæmningen der skaber Kobbelsøerne. I dag bærer dæmningen præg af uhen-

sigtsmæssigt slid på kanterne, pga. aktivitet i vandkanten.   
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Stierne i området kan med fordel opgraderes og skabe bedre adgang for de mange besø-

gende. Græsstien fra nord til syd langs banedæmningen har flere steder våde mudrede pas-

sager, der i de våde perioder kræver gummistøvler for at færdes. Enkelte steder er der lavet 

lappeløsninger, som har gjort det tørskoet at færdes, men et mere gennemgående forløb 

med øje for god adgang og den visuelle fremtoning vil højne oplevelsen og skabe adgang for 

en bredere målgruppe.  

Det bemærkes, at forslaget ikke medfører afledte driftsudgifter. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MU-A-03 - Realisering af Kongeåstien – tinglysning af stiforløb, der 

også bliver en del af Kolding Kommunes egenfinansiering. 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ MU-A-03 - Realisering af Kongeåstien – tinglysning af stiforløb, 

 ..................................... der også bliver en del af Kolding Kommunes egenfinansiering 

Politikområde: ................. Miljøpolitik 

Vedtaget: ....................... Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 6. januar 2021, sag nr. 9 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr.: .......................... 7979 7450 

E-mail: ........................... inbm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 200 0 0 0 

I alt kassefinansieret 200 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

I dag findes der allerede en stiforbindelse langs Kongeåen fra dens udløb i Vadehavet i Es-

bjerg Kommune og videre ind i Vejen Kommune til kommunegrænsen til Kolding Kommune. 

For at give borgerne i Vamdrup og turister mulighed for at gå fra Kongeåens udspring til 

dens udløb i Vadehavet, mangler der at blive etableret ca. 11 km sti fra èn af Kongeåens ud-

spring ved Ødis/Ødis Bramdrup og frem til kommunegrænsen til Vejen. En del af stien langs 

Kongeåen i Vamdrup by er allerede etableret – ca. 3 km. Kongeåstien der kommer til at gå 

gennem de tre kommuner får en længde på ca. 75 km 

 

En initiativgruppe bestående af medlemmer fra Vamdrup Byforum og Kongeåmuseet har i 

længere tid arbejdet på at realisere den manglende stistrækning på 11,3 km i Kolding Kom-

mune. Gruppen har været i dialog med de berørte lodsejere på stistrækningen, og samtlige 

13 lodsejere har underskrevet en forhåndstilkendegivelse om at stien må etableres på deres 

jord.  

 

Stistrækningen i henholdsvis Vejen og Esbjerg Kommune er bl.a. realiseret for midler fra 

A.P. Møller Fonden. Samme Fond har tilkendegivet, at de er meget interesseret i at få det 

resterende stistykke i Kolding Kommune etableret, og ser frem til at få en ansøgning fra Ini-

tiativgruppen.  

 

Stien i det åbne land på ca. 8,3 km. etableres som en trampesti uden belægning, med bord-

walks over våde områder, broer og en hængebro under Røddingvej. Det påtænkes endvi-

dere, at der langs stistrækningen etableres rastepladser med bordebænkesæt. Ved spejder-

hytten i Vamdrup er der endvidere planer om at etablere en bålhytte og en shelter. Hvor det 

er hensigtsmæssigt vil der også blive tilgang til drikkevand og toiletforhold. Stiforløbet kom-

mer til at følge samme designlinje, som der er anvendt i Vejen og Esbjerg Kommune. 
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Initiativgruppen har forventninger om, at det er muligt at finde fondsfinansiering, herunder 

fra A.P. Møller Fonden, til anlæggelse af stien med broer, boardwalks og tilhørende faciliteter 

som shelter, bålhytte, toiletadgang, infotavler, ruteafmærkning m.m. A.P. Møller fonden har 

imidlertid tilkendegivet at et tilsagn vil blive fremmet, såfremt der ligger en mindre egenfi-

nansiering fra Kolding Kommune og en aftale om den fremtidige drift. 

 

Det er derfor forvaltningens forslag, at der på budget 2021 afsættes 200.000 kr. til tinglys-

ning af stiforløb, faciliteter, lodsejererstatning m.m. Beløbet indgår samtidig som en del af 

egenfinansieringen fra Kolding Kommune. Såfremt det ikke lykkes at få en donation fra A.P. 

Møller Fonden, vil det sikre de allerede indgåede lodsejeraftaler med en tinglysning og der-

med udgøre et godt udgangspunkt for søgning af finansiering ved andre fonde. 

 

Det bemærkes, at forslaget ikke medfører afledte driftsudgifter. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Seniorudvalget 

Seniorpolitik 
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SEN-S-01 - Videreførelse af følgeskabsordningen fra 2021 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SEN-S-01 - Videreførelse af følgeskabsordningen fra 2021 

Politikområde: ................. Seniorpolitik 

Vedtaget: ....................... Seniorudvalget den 1. december 2020, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Annette Lund 

Tlf. nr.: .......................... 29251940 

E-mail: ........................... anlup@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 473 630 630 630 

I alt kassefinansieret 473 630 630 630 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Borgere med nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne kan, hvis de ikke selv kan 

komme derhen, få følgeskab af en hjemmehjælper til at komme til et kommunalt cafeteria 

eller en aktivitet. Konkret betyder det at hjemmehjælperen følger borgeren til cafeteriet eller 

aktiviteten og følger borgeren retur igen. 

 

Følgeskab til cafeteria kan bevilges dagligt. Følgeskab til en aktivitet kan bevilges 1 gang 

ugentligt. 

Der er cirka 25 borgere der er visiteret til følgeskab.  

Den årlige udgift til følgeskab udgør 630.000 kr.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-02 – I Sikre Hænder 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SEN-S-02 – I Sikre Hænder 

Politikområde: ................. Seniorpolitik 

Vedtaget: ....................... Seniorudvalget den 1. december 2020, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Annette Lund 

Tlf. nr.: .......................... 29251940 

E-mail: ........................... anlup@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 300 550 1.200 1.400 

I alt kassefinansieret 300 550 1.200 1.400 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Der søges hos Sundheds-og Ældreministeriet om at deltage i patientsikkerhedsprogrammet 

”I sikre hænder”.  

Formålet med deltagelse i programmet er at sikre, at den kommunale hjemmehjælp, syge-

pleje og de kommunale plejehjem fortsat kan levere høj kvalitet, sikker behandling og god 

pleje til borgerne. Demografien og opgaveglidningen i det nære og sammenhængende sund-

hedsvæsen medfører et endnu større behov for, at arbejde systematisk, datadrevet og me-

todisk for at forebygge alvorlige medicinfejl, infektioner, fald og underernæring hos de ældre 

borgere.     

”I sikre hænder” har fra 2013-2018 forbedret kvaliteten på en række danske plejehjem, i 

hjemmeplejen og sygeplejen i 18 kommuner. Programmet har vist, at det er muligt at ud-

rydde tryksår og alvorlige medicinfejl, reducere fald og forbedre borgernes ernærings- og 

tandstatus.  

Regeringen har på baggrund af erfaringerne fra 1. og 2. bølge af ”I sikre hænder” afsat 16 

mio. kr. til en 3. bølge til udbredelsen i yderligere 15 kommuner i perioden 2020-2022. Må-

let er, at alle borgere i landet skal modtage kommunale sundheds-og omsorgsydelser af 

samme høje kvalitet, samt at kommunerne opbygger en varig platform for forbedringsarbej-

det. 

De deltagende kommuner vil blive bistået i at opnå kompetencer og kapacitet til at arbejde 

systematisk med forbedringsarbejde og datadrevet ledelse. Arbejdsmetoderne vil også 

kunne anvendes til, at opnå resultater på en række andre områder, hvor der er behov for 

forbedringer. Konkret vil kommunerne modtage implementeringsstøtte, implementering af 

de kliniske og organisatoriske interventioner, samt coaching og vejledning i forbedringsar-

bejde, kommunikation, datahåndtering og støtte til fremdrift i arbejdet. 
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Kommunens egenfinansiering vil være stigende i perioden 2021 til 2024 i takt med at pro-

jektet udrulles/ at der etableres flere ’forbedringsteams’. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-03 - Hygiejnesygeplejerske 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SEN-S-03 - Hygiejnesygeplejerske 

Politikområde: ................. Seniorpolitik 

Vedtaget: ....................... Seniorudvalget den 1. december 2020, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Annette Lund 

Tlf. nr.: .......................... 29251940 

E-mail: ........................... anlup@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift, socialpolitik 225 300 300 300 

Nettodrift, seniorpolitik 225 300 300 300 

I alt kassefinansieret 450 600 600 600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Covid-19-situationen har tydeliggjort behovet for, at styrke hygiejneorganiseringen på tværs 

af Social-, Senior-, Sundheds- og Fritidsområdet. 

I den nuværende organisering af kvalitetsarbejdet er der nedsat en tværgående arbejds-

gruppe for hygiejne. Gruppen er et vigtigt tiltag for at arbejde målrettet med hygiejne og 

indsatser til at fremme god hygiejne og mindske sygdom. Arbejdsgruppen indkaldes og faci-

literes af en udviklingssygeplejerske i afdelingen for Læring og Kvalitet. 

Viden om hygiejne er spredt ud på flere medarbejdere og ledere, men Covid-19-situationen 

har vist, at der er behov for en yderligere styrkelse af viden og ressourcer til implementering 

af nye skiftende retningslinjer og vejledning på de borgernære områder. Denne styrkelse vil 

ske gennem ansættelse af en hygiejnesygeplejerske i sygeplejen på Seniorområdet. 

Blandt hygiejnesygeplejerskens vigtigste opgaver vil være at: 

 Styrke og udvikle den sygeplejefaglige indsats inden for hygiejneområdet, herunder 

kvalitetsudvikling og udarbejdelse af kliniske retningslinjer. 

 At være nøgleperson/samarbejdspartner i tværfaglige og tværsektorielle sammen-

hænge, relateret til hygiejne. 

 Bibringe og sikre ajourført viden og vidensdeling, relateret til hygiejne. 

 Medvirke til at sikre optimal ressourceudnyttelse i relation til bestilling af depotvarer 

til sygeplejedepotet. 

 

Finansieringen af stillingen deles mellem Socialforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fri-

tidsforvaltningen, hvoraf sygeplejens andel udgør ca. 300.000 kr. pr. år.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-04 – Reduktion af smittespredning på plejehjem 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SEN-S-04 – Reduktion af smittespredning på plejehjem 

Politikområde: ................. Seniorpolitik 

Vedtaget: ....................... Seniorudvalget den 1. december 2020, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Annette Lund 

Tlf. nr.: .......................... 29251940 

E-mail: ........................... anlup@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 1.950 2.600 2.600 2.600 

I alt kassefinansieret 1.950 2.600 2.600 2.600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Reduktion af smittespredning på plejehjem er en afgørende indsats til at modvirke ikke bare 

Covid-19, men også andre infektionssygdomme hos både borgere og plejepersonale. De fo-

reløbige opgørelser af sygefravær blandt plejepersonalet på plejehjemmene viser en mar-

kant nedgang i april og maj 2020. Reduktionen af smittespredning på plejehjemmene sker 

bl.a. gennem zoneopdeling, hyppig rengøring og afspritning af kontaktflader. 

Der er desuden behov for hurtigt at kunne opspore og identificere potentielt smittede bebo-

ere gennem podning med henblik på isolation. Denne opgave koordineres også af plejeper-

sonalet på plejehjemmene.  

Samlet set betyder det, at en større del af plejepersonalets tid går med sikring af god hygi-

ejne, forhindring af smittespredning og evt. podning og opsporing af potentielt smittede be-

boere – tid som derved går fra den primære pleje og kontakt med borgerne. Den lejligheds-

vise zoneopdeling af plejehjem sætter også nogle begrænsninger på smidig anvendelse af 

plejepersonalet, som øger behovet for ressourcer. 

For at fastholde en delvis øget daglig rengøring foreslås afsat 2,6 mio. kr. årligt – svarende 

til en gennemsnitlig forøgelse af normeringen på alle plejehjem med ca. 0,5 fuldtidsstilling. 

En fuld opretholdelse af niveauet for rengøring og afspritning vurderes at koste ca. 4,7 mio. 

kr. årlig. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-05 – Plejehjemsleder 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SEN-S-05 – Plejehjemsleder 

Politikområde: ................. Seniorpolitik 

Vedtaget: ....................... Seniorudvalget den 1. december 2020, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Annette Lund 

Tlf. nr.: .......................... 29251940 

E-mail: ........................... anlup@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 310 620 620 620 

I alt kassefinansieret 310 620 620 620 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Synlig ledelse og at lederen er tæt på sine medarbejdere er vigtigt i ældreplejen, herunder 

på plejehjemmene. Kolding Kommunes 13 plejehjem har selvstændig plejehjemsleder und-

tagen 2 steder: 

  

Kongsbjerghjemmet plejehjem og Toftegården Plejehjem deler plejehjemsleder, grundet 

Toftegårdens størrelse med 12 plejehjemsbeboere. 

 

Munkensdam plejehjem (der ligeledes omfatter daghjem for borgere med demens) og Tegl-

gårdsparkens plejehjem deler plejehjemsleder. 

 

For at styrke nærledelse og at plejehjemslederen er tæt på sine medarbejdere foreslås, at 

der oprettes en selvstændig stilling som plejehjemsleder på Teglgårdsparken Plejehjem. 

 

Udgiften til en plejehjemsleder på Teglgårdsparken er 620.000 kr. årligt. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-06 – Sygeplejersker til plejehjem 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SEN-S-06 – Sygeplejersker til plejehjem 

Politikområde: ................. Seniorpolitik 

Vedtaget: ....................... Seniorudvalget den 1. december 2020, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Annette Lund 

Tlf. nr.: .......................... 29251940 

E-mail: ........................... anlup@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 490 980 980 980 

I alt kassefinansieret 490 980 980 980 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Plejehjemmene i Kolding Kommune har gennem en årrække oplevet, at særligt plejehjems-

beboerne i tiltagende grad har komplekse sundhedsrelaterede problemstillinger og i tilta-

gende grad har demensdiagnoser eller demenslignende symptomer. 

 

For at kvalificere plejen og den sygeplejefaglige behandling forslås, at der ansættes 2 syge-

plejersker til plejehjemmene i Kolding Kommune. De 2 sygeplejersker skal have specialviden 

og erfaring inden for demensområdet og TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom). 

 

De 2 sygeplejersker skal dels varetage den sygeplejefaglige behandling af plejehjemsbebo-

ere dels yde faglig sparing og undervisning i forhold til de eksisterende sygeplejersker og øv-

rigt plejepersonale på plejehjemmene. 

 

Udgiften til de 2 sygeplejersker er 980.000 kr. årligt. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-07 – Coronatestning af plejepersonal 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SEN-S-07 – Coronatestning af plejepersonale 

Politikområde: ................. Seniorpolitik 

Vedtaget: ....................... Seniorudvalget den 1. december 2020, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Annette Lund 

Tlf. nr.: .......................... 29251940 

E-mail: ........................... anlup@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 5.400 0 0 0 

I alt kassefinansieret 5.400 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

5-9 medarbejdere forventes i 2021 at køre rundt til 18 forskellige lokationer i Kolding Kom-

mune og tilbyde plejepersonalet, og andre medarbejdere der er i kontakt med borgere på 

seniorområdet, coronatest med 2-6 ugers interval. Beregningen beror på forventet corona-

testning hver 2 uge i første halvår af 2021 og hver 6 uge i anden halvår af 2021. 

 

Ovenstående udspringer af sundhedsstyrelsens retningslinjer om at plejepersonalet på seni-

orområdet, afhængig af hvor stort smittetallet er i kommunen, testes med 2-6 ugers inter-

val. 

 

Udgiften til 9 medarbejdere i første halvår af 2021, 5 medarbejdere i andet halvår af 2021, 

leje af biler, værnemidler og kompensation til leverandørerne for tabt medarbejdertid er 

5.400.000 kr. i 2021. Det forventes at udgiften alene vedrører 2021. 

Det fremgår af notat fra Danske Regioner; National model for systematisk test af kommunalt 

plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen, at kommunernes og regionernes udgifter 

forbundet med den systematiske test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen kompen-

seres via bloktilskuddet.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-08 – Dokumentation på plejehjem 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SEN-S-08 – Dokumentation på plejehjem 

Politikområde: ................. Seniorpolitik 

Vedtaget: ....................... Seniorudvalget den 5. januar 2021, sag nr. 5 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Annette Lund 

Tlf. nr.: .......................... 29251940 

E-mail: ........................... anlup@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 1.700 210 210 210 

I alt kassefinansieret 1.700 210 210 210 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Plejehjemmene Bertram Knudsens Have, Kirsebærhaven og Olivenhaven foretager doku-

mentation på en touchskærm i beboerens plejebolig. Dette skaber nærvær og inddragelse af 

beboeren og sikrer at arbejdsgangen omkring dokumentation sker i forbindelse med opga-

vens udførelse hos den enkelte plejehjemsbeboer. Dette kan være med til at mindske fejl og 

forsinkelser i dokumentationen og sikrer en god sammenhæng mellem plejen af borgeren og 

den nødvendige dokumentation. 

 

På ovenstående baggrund foreslås, at der monteres touchskærme i de 194 plejeboliger på 

de resterende 7 kommunale plejehjem, således at dokumentationen kan foregå direkte 

herpå i stedet for at plejepersonalet skal tilbage på kontoret. 

 

Udgiften til indkøb af 194 ipads, vægbeslag, montering og forbedring af netværksforholdene 

er 1.7 mio. kr. i 2021. Den løbende udgift til drift, servicering og udskiftning af ipads er 

210.000 kr. årligt fra 2022.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-09 – Daghjem der hjemme 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SEN-S-09 – Daghjem der hjemme 

Politikområde: ................. Seniorpolitik 

Vedtaget: ....................... Seniorudvalget den 2. februar 2021, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Annette Lund 

Tlf. nr.: .......................... 29251940 

E-mail: ........................... anlup@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 1.650 2.200 2.200 2.200 

I alt kassefinansieret 1.650 2.200 2.200 2.200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse 

Antallet af ældre borgere i Kolding Kommune stiger. Det medfører at antallet af borgere med 

demens stiger og at behovet for daghjemspladser til borgere med demens stiger. 

 

Daghjem for borgere med demens er et visiteret tilbud hvor formålet er at borgeren med de-

mens deltager i aktiviteter på daghjem samtidig med at den eventuelle pårørende aflastes. 

Typisk er borgeren på daghjem 2-3 gange om ugen. Daghjemmene har åbent alle hverdage 

i dagstimerne. 

 

Der er pt 36 daghjemspladser i Kolding Kommune fordelt på 2 daghjem (Munkensdam pleje-

hjem og Birkebo plejehjem). Ventelisten til daghjem er stigende og i januar 2021 stod 30-35 

borgere på venteliste. Det vil sige, at rådgivningen har vurderet at borgeren og dennes på-

rørende har brug for en daghjemsplads men der ikke er ledige pladser pt.  

 

Under Corona epidemien har daghjemmene i perioder været lukket. Her har medarbejderne 

forsøgsvis kørt ud til borgerne og ageret ’Daghjem der hjemme’. Medarbejderne har typisk 

været hos borgerne et par timer af gangen. Den generelle erfaring er at rigtig mange bor-

gere og deres pårørende har været glade for denne ordning.  

 

Af ovenstående grund vil forvaltningen fremadrettet kombinere traditionel daghjem på pleje-

hjem med ’Daghjem derhjemme’. Konkret ved at ansætte 4 medarbejdere der kører hjem til 

borgerne i stedet for at borgerne køres til daghjem. 

 

Formålet med ’Daghjem derhjemme’ er at give borgerne mulighed for at vælge, eller kombi-

nere, hvilken daghjemsform der passer borgeren og dennes pårørende bedst. Altså at sætte 

borgeren og dennes pårørende ønsker og behov i centrum. Desuden kan det være fordelag-

tig, at eventuel etablering af nye fysiske daghjemspladser afventer de eksisterende overve-

jelser om etablering af nyt plejehjem. 
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Udgiften til 4 medarbejdere (inklusiv kørsel, beklædning mm) i ’Daghjem der hjemme’ skøn-

nes at være 1.650.000 kr. i 2021 og 2.200.000 kr. årligt fra 2022. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Social-og Sundhedsudvalget 

Socialpolitik og Sundhedspolitik 
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SOC-S-01 - Etablering af en samværshave og legeplads på Låsbyhøj 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SOC-S-01 - Etablering af en samværshave og legeplads på 

 ..................................... Låsbyhøj 

Politikområde:  ................ Socialpolitik 

Vedtaget:  ...................... Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2020, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Bettina Brøndsted 

Tlf. nr.:  ......................... 79 79 26 00 

E-mail:  .......................... bemb@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 230 0 0 0 

I alt kassefinansieret 230 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

I den oprindelige plan for etablering af Låsby var der indkalkuleret en samværshave og lege-

plads primært til at understøtte Børnefamiliehusets samværsopgaver, men andre funktioner 

vil med stor sandsynlighed også kunne profitere af samværshaven. Den oprindelige plan 

blev i forbindelse med budgetreduktioner i anlægsfasen ændret, således at der ikke blev 

etableret en samværshave som planlagt. 

Samværshaven og legepladsen er primært til samvær mellem anbragte børn og deres biolo-

giske forældre, hvor der er behov for at have muligheden for ugeneret at være udendørs.  

Samværshaven er tænkt indrettet således at de øvrige børn, der kommer i Børnefamiliehu-

set eller i børnegrupper fra de øvrige afdelinger på Låsbyhøj også kan anvende området når 

der ikke er samvær. 

I mange af samværene er det optimalt at have muligheden for at være ude noget af tiden, 

da dette fokusskifte kan bidrage til, at samværene kommer til at fungere bedre. Ofte ser for-

ældrene og de biologiske børn kun hinanden 1 eller 2 timer om måneden. Det betyder alle 

skal bruge ekstra kræfter på at etablere en kontakt. Ved at have direkte adgang til en have, 

har tidligere erfaringer vist, at det nogle gange er lettere at etablere en kontakt ved eksem-

pelvis boldspil udenfor. Eller bare det at sidde på kanten af en sandkasse gør, at det kan 

være lettere for begge parter at skabe en kontakt. 

Oplevelsen er, at både forældre og børn trives bedst ved et udendørs samvær. I disse til-

fælde findes pt. legepladser ude i byen. Det er et etisk dilemma, idet borgere kan møde be-

kendte som de måske ikke ønsker at møde samtidig med at ”kommunen” er til stede. 
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I forbindelse med afslaget på etablering af samværshaven blev samværslokalet udvidet, så 

det nu er 2 sammenhængende lokaler. Det giver lidt mere ”luft”, og det blev hilst velkom-

men fra brugerne af lokalet. Men det er fortsat et kælderlokale, så muligheden for ugeneret 

at kunne gå udenfor vil optimere forholdene betydeligt. 

Det er tanken, at samværshaven skal danne rammen om aktiviteter og leg for både børn og 

voksne. Samværshaven kommer til at bestå af en sandkasse, gynge og rutsjebane samt et 

bænkesæt, og det hele indrammes at et 1,5 meter højt hegn samt beplantning. 

De løbende driftsudgifter vil kunne afholdes inden for Låsbyhøjs nuværende driftsbudget. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-02 - Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SOC-S-02 - Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse 

 ..................................... med ferieture 

Politikområde:  ................ Socialpolitik 

Vedtaget:  ...................... Socialpolitik og Sundhedsudvalget den 17. august 2020, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Bettina Brøndsted 

Tlf. nr.:  ......................... 79 79 26 00 

E-mail: ........................... bemb@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 120 120 120 120 

I alt kassefinansieret 120 120 120 120 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse:  

Social- og sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 en 

ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture. Ændringen i serviceni-

veauet betød en reduktion fra 5 til 3 dage (2 overnatninger) og at borgerne frem over selv 

skulle tilkøbe yderligere ledsagelse ud over de 3 dage. 

Målgruppen er borgere som bor i et botilbud og som tager på ferieturer eller deltager i ud-

flugter, koncerter mm. hvor de bliver ledsaget af botilbuddets personale.   

For borgerne indebar reduktionen i 2020, at de selv har skulle afholde den økonomiske ud-

gift til ferieledsagelse i forbindelse med ferie ud over 3 dage. 

Reduktionen blev gennemført og besparelsespotentialet blev realiseret ved personaleredukti-

oner svarende til 0,2 PE.  

Handicaprådet har fremsendt ændringsforslag til budget 2021-2024 omkring udvidelse af fe-

rieledsagelse fra 3 til 5 dage, således ordningen tilbageføres til serviceniveauet før budgetre-

duktionen i 2020.  

Særlige opmærksomheder:  

Da langt de fleste borgere er på overførselsindkomst, vil der være risiko for, at nogle bor-

gere ikke kommer på ferieture. Ligesom der, afhængigt af borgernes individuelle økonomi-

ske situation, vil være forskel på hvilke borgere der har økonomi til ferie eller udflugter m.v. 

ud over de 3 dage og hvilke der ikke har økonomi til ferie, udflugter, koncerter m.v. udover 

3 dage. 
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I januar 2018 kom en lovændring, der betyder at borgere i botilbud kan tilkøbe ferieledsa-

gelse hos det eksisterende personale i botilbuddet. Det er tidligere politisk besluttet, at det 

ønskes at anvende lovændringen. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-03 – Sikrede institutioner og strukturel ubalance 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SOC-S-03 – Sikrede institutioner og strukturel ubalance 

Politikområde:  ................ Socialpolitik 

Vedtaget:  ...................... Social- og Sundhedsudvalget 20. januar 2021, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Helle Damgaard 

Tlf. nr.:  ......................... 21 70 30 32 

E-mail:  .......................... dhell@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 5.200 5.200 5.200 5.200 

I alt kassefinansieret 5.200 5.200 5.200 5.200 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

På området for Socialpolitik forventes en strukturel ubalance fra 2021 på 5,2 mio. kr., for at 

der kan opretholdes et uændret serviceniveau fra 2020 ind i 2021-2024.  

Sikrede institutioner:  

Udgifterne til sikrede institutioner afholdes under budgetrammen under Socialpolitik – Fami-

lierådgivningen.  

I 2020 forventes et ekstraordinært stort merforbrug på 5,9 mio. kr., som skyldes udgifter til 

varetægtsfængslinger og anbringelser af unge på sikrede institutioner. Udgifterne til sikrede 

institutioner har gennem årene været forbundet med store udsving fra år til år med nogle 

år, hvor der ikke har været afholdt udgifter som f.eks. i 2019 til senest i 2020, hvor der for-

ventes udgifter for samlet 5,9 mio. kr.  Fejlagtigt blev der ikke budgetteret med en fast bud-

getramme til området ved genopretningsforliget på området til 2020.  

For at sikre et robust budgetgrundlag til at imødegå fremtidige udgifter, har forvaltningen 

beregnet de gennemsnitlige udgifter over en 5-årig periode. Det udgør 2,8 mio. kr., som 

vurderes at været et realistisk bud på en fremtidig budgetramme til at imødegå udgifter på 

området.  

Udisponeret til uforudsete udgifter: 

Området under Socialpolitik indeholder flere forskellige fagområder og forvaltningen arbej-

der målrettet og struktureret med at skabe sammenhæng mellem den økonomiske og fag-

lige styring.  

Myndighedsområderne på henholdsvis børn og unge samt voksenpsykiatri udgør 75 % (212 

mio. kr.), af den samlede budgetrammen og netop disse områder følges særligt tæt. Alle 
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indsatser er fortrinsvist takstbelagte og registreres med pris, periode og omfang på den en-

kelte person. På baggrund heraf udarbejdes månedlig et dispositionsregnskab på enkeltsags-

niveau inden for de forskellige indsatstyper og områder. Oplysninger på enkeltsagsniveau, 

kombineres med forudsætninger om antal personer og gennemsnitsprisen for disse, hvilket 

danner grundlag for den løbende økonomiopfølgning.  

Forvaltningen har på baggrund af konkrete forventninger til allerede kendte sager samt for-

ventet prognose omkring tilgang/afgang og udviklingen i gennemsnitspriserne fra tidligere 

år, vurderet udgiftsniveauet for 2021 og der forventes balance inden for den eksisterende 

budgetramme – med undtagelse af evt. udgifter til sikrede institutioner.  

Nationale tendenser indikerer dog, et stigende pres på socialområdet generelt set og for at 

sikre et robust budgetgrundlag, anbefales afsat midler til uforudsete udgifter.  

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021, blev der afsat 0,5 mio. kr. til uforudsete ud-

gifter i 2021. Det anbefales at midlerne udgør 1 % af budgetrammen på det samlede politik-

område som andrager 2,9 mio. kr., hvilket vil betyde en tilførsel på yderligere 2,4 mio. kr. 

Midlerne kan enten finansieres via reduktioner eller budgettilførsel.  

Ved budgetvedtagelsen for 2021 blev der besluttet reduktioner på området for samlet 7,1 

mio. kr. for at sikre budget i balance. Et evt. stigende udgiftspres vurderes ikke, at kunne 

imødegås via reduktioner af udgifter i eksisterende sager og forventede udgiftsniveauer.  

Der arbejdes på at forvaltningens områder fra 2022 indgå i den tekniske budgettildeling på 

anden vis end den nuværende demografimodel/befolkningsprognosen.  

Modellen er under udvikling men intentionen omkring den er, at den skal kompensere på 

områder med særligt udgiftspres og være regulerende i indeværende budgetår. 

Sammenligning: 

Budgetrammen på myndighedsområdet til indsatser til Børn og ungeområdet udgør 50 % 

(145 mio. kr.). Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har netop offentligt en 

analyse, om udviklingen i udgifter og aktivitet på anbringelsesområdet.  

Her ses et markant udgiftsfald på området i Kolding Kommune i årene siden 2013:  

 

 

 

Kolding Kommune: fald på 41 % 

Landsgennemsnitte: fald 5 % 

Kolding Kommune: fald på 37 % 

Landsgennemsnitte: fald 8 % 

 



97 

 

Sammenlignet med andre kommuner er udgiftsniveauet lavt i Kolding Kommune. På en liste 

over udgifter til anbringelser pr. 0-22 årige, placere Kolding sig i 2019 på 6. pladsen over 

kommuner med færrest udgifter på anbringelsesområder og de samlede udgifter ligger 40 % 

under landsgennemsnittet.   

Tilsvarende viser udgifterne på det 

forbyggende område, at Kolding 

Kommune ligger under landsgen-

nemsnittet og at forskellen mellem 

landsgennemsnittet og udgifterne i 

Kolding er stigende.  

Der findes ikke sammenligninger for psykiatriområdet af nyere dato, men gennem den lø-

bende ledelsesinformation på området, ses klare effekter af forvaltningens arbejde med 

Selvværd og Sammenhæng. Alle borgere følges tæt og der ses tendenser i indsatserne, som 

viser at borgere får mindre indgribende indsatser. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

  

Danmarks Statistik - Forebyggende foranstaltninger –                                                                        

udgifter pr. indbygger, løbende priser (kr.) 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hele landet 741 779 870 921 969 1021 1027

Kolding 536 502 564 596 597 657 607

Forskel 205 277 306 325 372 364 420

Forskel i % -28 -36 -35 -35 -38 -36 -41
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SOC-S-04 - Digital løsning til familieplejeområdet  

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SOC-S-04 - Digital løsning til familieplejeområdet  

Politikområde: ................. Socialpolitik 

Vedtaget: ....................... Social- og Sundhedsudvalget 20. januar 2021, sag nr. 4 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Mette Rahbek 

Tlf. nr.: .......................... 79792502 

E-mail: ........................... merp@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 210 150 150 150 

I alt kassefinansieret 210 150 150 150 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Alle børn har ret til et godt liv med tryghed og omsorg. For nogle børn betyder det et liv hos 

en plejefamilie. I Kolding Kommune har Familieplejen et samarbejde med over 225 (net-

værks-) pleje- og aflastningsfamilier bosat geografisk i hele Danmark. 

Familieplejen har et godt samarbejde med plejefamilierne, og samarbejdet er afgørende for 

både indsatsen i forhold til barnet - og ikke mindst plejefamiliernes fortsatte lyst til og moti-

vation for deres arbejde. Kolding Kommune har et godt ry blandt plejefamilierne, hvilket bl.a. 

resulterer i en succesfuld rekruttering af plejefamilier. Plejefamilierne føler sig generelt hørt, 

mødt og involveret i samarbejdet.  

 

Men ligesom i andre kommuner kræver rekruttering og fastholdelse af det tilstrækkelige antal 

familieplejer stor bevågenhed og forsat udvikling af nye let tilgængelige platforme. I Kolding 

Kommune ønskes det solide samarbejde med de mange (netværks-), pleje- og aflastningsfa-

milier derfor styrket ved udvikling og implementering af en ny hjemmeside og digitale borger 

venlige løsninger.   

 

Den nye hjemmeside og implementeringen af let tilgængelige digitale løsninger vil styrke sam-

arbejdet, idet både familieplejen og plejefamilierne bliver aflastet i varetagelsen af tunge ma-

nuelle opgaver, såsom kontraktadministration, kursustilmelding/registrering mv. Desuden vil 

den nye løsning styrke samarbejdet og dialogen mellem plejefamilierne og de biologiske for-

ældre, idet løsningen rummer en sikker kommunikationsplatform, hvilket pga GDPR er en stor 

udfordring i dag. 
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Ved oprettelsen af den nye hjemmeside og implementering af nye tilgængelige digitale løs-

ninger imødekommer Kolding Kommune en længe efterspurgt digital løsning blandt plejefa-

milierne. De nye løsninger er i tråd med Selvværd og Sammenhæng, idet plejefamilierne vil 

få mere tid til at varetage opgaverne omkring børnene, de unge samt de biologiske familier.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SUND og SOC-S-01 - Fælles sundhedsfremmende og forebyggende indsats på 

tværs af social- og sundhedsområdet målrettet mennesker udfordret af angst, 

stress, depression og ensomhed    

Generelle oplysninger:  

Forslag nr. /Tekst: ........... SUND og SOC-S-01 - Fælles sundhedsfremmende og forebyggen-

 ..................................... deindsats på tværs af social- og sundhedsområdet målrettet  

 ..................................... mennesker udfordret af angst, stress, depression og ensomhed    

Politikområde: ................. Socialpolitik og Sundhedspolitik 

Vedtaget: ....................... Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2020, sag nr. 1 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................  Annette Lund 

Tlf. nr.: ..........................  79 79 42 00 

E-mail: ...........................  Anlup@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift, Socialpolitik 450 600 600 600 

Nettodrift, Sundhedspolitik 450 600 600 600 

I alt kassefinansieret 900 1. 200 1. 200 1. 200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Et stigende antal mennesker i Kolding Kommune oplever at have dårligt mentalt helbred, 

stress, angst og depressioner (12,5 % af deltagerne i Sundhedsprofilen 2017) og deraf føl-

ger et stigende behov for hjælp til at håndtere psykisk sårbarhed. De fleste er kvinder og 

den mest bekymrende stigning ses blandt de 16–34 årige, hvor der blandt andet ses en stig-

ning i andelen, der ofte føler sig uønsket alene.   

 

Dårligt mentalt helbred har store sundhedsmæssige og menneskelige omkostninger i forhold 

til uddannelse, arbejde og den generelle sundhed og trivsel. For at styrke mestringsevnen 

hos det enkelte menneske og vende den generelle udvikling foreslås en fælles indsats på 

tværs af social- og sundhedsområdet, som supplerer og styrker hinanden. Den bagvedlig-

gende antagelse er, at den sundhedsfremmende og forebyggende indsats skal være tæt for-

bundet med indgangen til de behandlende tilbud for at opnå en styrket effekt. Derfor fore-

slås det at oprette en ny funktion bemandet med en medarbejder fra hhv. social- og sund-

hedsområdet, som praktiserer den samme tilgang og som i praksis skal arbejde ubesværet 

og agilt sammen. Dette understøttes blandt andet af, at de to medarbejdere sidder sammen 

to dage om ugen på Låsbyhøj og to dage om ugen på Sundhedscentret. De to medarbejdere 

får hvert deres hovedfokus på henholdsvis det enkelte menneske og hele befolkningen i Kol-

ding Kommune:   

 

Borgerguide for mental sundhed 

Det foreslås at oprette en ny jobfunktion i form af en borgerguide for mental sundhed, som 

skal sikre synlighed, tilgængelighed og kendskab til de eksisterende tilbud. Målgruppen er de 
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mennesker, hvis hverdag er påvirket af psykisk sårbarhed, men som ikke har en diagnose 

og derfor sjældent modtager professionel hjælp eller som af forskellige årsager holder sig 

tilbage fra at søge hjælp ad de formelle kanaler. Formålet er at hjælpe flere borgere med 

psykisk sårbarhed til en større grad af mestring og dermed til et selvstændigt og menings-

fuldt liv. 

 

Alle borgere i Kolding Kommune kan kontakte borgerguiden direkte uden henvisning og få 

åben, anonym og lettilgængelig rådgivning og hjælp til eksisterende indsatser og tilbud. Bor-

gerguiden ansættes i Socialområdet og skal hjælpe borgerne til de tilbud, der er rigtige for 

dem - uanset om tilbuddet er i civilsamfundet, i regionen eller i kommunen. Guiden skal fun-

gere som brobygger for den enkelte og mødes med borgerne dér, hvor det giver mest me-

ning for den enkelte - enten på en uddannelsesinstitution, i borgerens eget hjem, på en 

cafe, i fritidslivet, over telefonen m.m. Guiden skal samtidig understøtte, at der rækkes ud 

over det kommunale fagsystem og ind i de bredere fællesskaber i større omfang end i dag. 

Dette kan for eksempel ske ved at understøtte tovholdere i frivillige tilbud m.m. 

  

Samfundsguide for mental sundhed  

Undersøgelser viser, at danskerne intuitivt godt ved, hvad der er vigtigt for deres trivsel, 

men mange glemmer at tillægge det betydning eller prioritere det i hverdagen. Denne struk-

turelle og sundhedsfremmende indsats tager udgangspunkt i ansættelsen en samfundsguide 

på Sundhedsområdet, som skal styrke udbredelsen af tilgangen ”ABC for mental sundhed” i 

hele kommunen. Kolding Kommune tiltrådte partnerskabet ”ABC for mental sundhed” i ja-

nuar 2021 til og med udgangen af året, og med dette forslag ønskes denne indsats styrket 

og forlænget. Kort fortalt er ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede men-

tal sundhedsfremme indsats, der retter sig mod hele befolkningen med tre helt enkle huske-

regler: A: Gør noget aktivt, B: Gør noget sammen og C: Gør noget meningsfuldt. Formålet 

med denne indsats er at skabe en fælles bevidsthed om mental sundhed, samt hvad man 

kan gøre for at styrke sin egen og andres trivsel. Derudover skal indsatsen motivere til 

handling samt sikre de bedste betingelser for at få flere engageret i aktive og meningsfulde 

fællesskaber. At have det godt, trives og fungere i hverdagen er mindst lige så vigtigt som 

at være fysisk sund, da det fremmer livskvaliteten og fx modvirker depression, ensomhed og 

angst. 

  

Begge indsatser sigter mod at styrke den mentale trivsel og understøtte borgerens egen me-

string i forhold til psykisk sårbarhed, stress, angst, ensomhed og depression. Den fælles ind-

sats flugter med visionerne bag ”Borgerens centrum” og ”Selvværd og Sammenhæng” og 

ligger i direkte forlængelse af de nuværende principper i f.eks. Ligevægt, Borger-til-Borger, 

60+ Frisk, Bevæg dig for livet, workshops i Terapihaven m.m. Indsatsen understøtter ligele-

des Byrådets indsats for Kolding 2030 ”Sundhed og trivsel for alle” samt Sundhedsaftalens 

fokus på at reducere andelen af unge med dårlig mental trivsel. Den generelle udvikling på 

området monitoreres blandt andet via Sundhedsprofilen, som gentages hvert 4. år.  

 

Dårligt mentalt helbred er årsag til nogle af de dyreste lidelser for samfundsøkonomien, da 

de indirekte udgifter dækker over den tabte produktion som sygefravær, nedsat funktions-

evne og førtidspension. I ’Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til ar-

bejde’ (2010) opgøres de samfundsmæssige omkostninger til årligt at være 55 mia. kr. (61 

mia. i 2015-tal). Sundhedsstyrelsen opgør, at alene det årlige produktionstab for patienter 
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behandlet for depression og angst er 11,7 mia. kr. Behandlingsomkostningerne hertil er 2,2 

mia. kr. Alene angst og depression koster årligt samfundet 13,9 mia. kr. ifølge Dansk Psyko-

log Forening.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddel- 

udvalget 

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 
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SHH-S-01 - Sanse- og træningshave på Center for senhjerne-skade 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SHH-S-01 - Sanse- og træningshave på Center for senhjerne-

 ..................................... skade 

Politikområde:  ................ Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 

Vedtaget:  ...................... Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 

 ..................................... 17. august 2020, sag nr. 1 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Bettina Brøndsted 

Tlf. nr.:  ......................... 79 79 26 00 

E-mail:  .......................... bemb@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 600 0 0 0 

I alt kassefinansieret 600 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Center for Senhjerneskade er et botilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade i svær til 

meget svær grad, men med normal opvækst og indlæring. Botilbuddet er et midlertidigt og 

varigt bo- trænings- og aktivitetstilbud med døgndækning. 

På det åbne græsområde langs Sjællandsvej foreslås etablering af et afskærmet uderum til 

trænings- og sanseaktiviteter. 

Der kan f.eks. etableres sti og aktivitetsbane med motorikredskaber til sansning og specifik 

træning f.eks. rettet mod kropsbalance. Eksempelvis kan der etableres trampolin/remgynge 

eller tilsvarende. 

Rundt om pladsen kan der være bærbuske og let løvede fuglekirsebærtræer, samt andet af-

skærmning så aktiviteten/træningen kan foregå uforstyrret og undgå at forstyrre øvrige 

ting, der foregår omkring stedet. 

Der skal etableres lamper, som kan oplyse pladsen, så stedet også er egnet til aktiviteter i 

ydertimerne til f.eks. aftentræning eller spil. 

Borgere med erhvervet hjerneskade kan have gavn af et stimulerende uderum med bevidst 

fokus på udeliv i hverdagen og et design til gavn for beboere, pårørende og personale. 

Borgerne har behov for individuelle daglige stimuli for at fremme trivsel og livskvalitet. 

Som led i genoptræning af borgere, efter en erhvervet hjerneskade ønskes det, at sammen-

sætter et tværfagligt træningsforløb, som er individuelt tilpasset den enkelte borger.  
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Sansehaven ønskes som en integreret del i udetræningen. Med en helhedsorienteret tilgang 

tages der udgangspunkt i borgerens centrum og med en forebyggende indsats bringes bor-

geres egne ressourcer i spil. I haven afprøves grænser og genvindes tabte færdigheder. 

Når der tilrettelægges et genoptræningsforløb, er det vigtigt at det er meningsfyldt for bor-

geren. Det betyder, at tages udgangspunkt i borgerens daglige gøremål og kunnen inden 

skaden indtraf for at genvinde disse færdigheder bedst muligt. Det kan være at cykle, at fi-

ske, lave mad, gøre rent, slå græsset i haven eller at sætte snor på hunden. Alle sammen 

bevægelser, som kan være vanskelige at udføre, når førligheden er ramt. 

Med en sansehave har borgerne mulighed for at være sammen om opgaver eller aktiviteter i 

naturen, og det giver gode oplevelser og et godt fællesskab. Alle får frisk luft og motion og 

man løser i fællesskab forskellige opgaver, udveksler erfaringer m.m. Sansehaven skal med-

virke til at mangfoldiggøre den træning der i dag tilbydes borgere indskrevet på ophold på 

Center for senhjerneskade. 

Flere undersøgelser viser, at der er en positiv sammenhæng mellem rehabilitering og natu-

ren, blandt specialister er man enige om, at naturen har en positiv effekt på trivsel, stress 

og depression – dette til trods for, at der fortsat mangler mere præcis forskning på området. 

Etablering af en sanse- og samværshave kan ikke finansieres inden for Center for senhjerne-

skades egen budgetramme. Men de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter forventes at 

kunne afholdes inden for den løbende drift. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SHH-S-02 - Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SHH-S-02 - Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse 

 ..................................... med ferieture 

Politikområde: ................. Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 

Vedtaget:  ...................... Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 

 ..................................... 17. august  2020, sag nr. 1 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Bettina Brøndsted 

Tlf. nr.:  ......................... 79 79 26 00 

E-mail:  .......................... bemb@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 720 720 720 720 

I alt kassefinansieret 720 720 720 720 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget besluttede i forbindelse med budget-

vedtagelsen for 2020 en ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture. 

Ændringen i serviceniveauet betød en reduktion fra 5 til 3 dage (2 overnatninger) og at bor-

gerne frem over selv skulle tilkøbe yderligere ledsagelse ud over de 3 dage. 

Målgruppen er borgere som bor i et botilbud og som tager på ferieturer eller deltager i ud-

flugter, koncerter mm. hvor de bliver ledsaget af botilbuddets personale.   

For borgerne indebar reduktionen i 2020, at de selv har skulle afholde den økonomiske ud-

gift til ferieledsagelse i forbindelse med ferie ud over 3 dage. 

Reduktionen blev gennemført og besparelsespotentialet blev realiseret ved personaleredukti-

oner svarende til 2 PE.  

Handicaprådet har fremsendt ændringsforslag til budget 2021-2024 omkring udvidelse af fe-

rieledsagelse fra 3 til 5 dage, således ordningen tilbageføres til serviceniveauet før budgetre-

duktionen i 2020.  

Særlige opmærksomheder:  

Da langt de fleste borgere er på overførselsindkomst, vil der være risiko for, at nogle bor-

gere ikke kommer på ferieture. Ligesom der, afhængigt af borgernes individuelle økonomi-

ske situation, vil være forskel på hvilke borgere der har økonomi til ferie eller udflugter m.v. 

ud over de 3 dage og hvilke der ikke har økonomi til ferie, udflugter, koncerter m.v. udover 

3 dage. 
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I januar 2018 kom en lovændring, der betyder at borgere i botilbud kan tilkøbe ferieledsa-

gelse hos det eksisterende personale i botilbuddet. Det er tidligere politisk besluttet, at det 

ønskes at anvende lovændringen. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SHH-S-03 – Strukturel ubalance på voksenhandicap 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SHH-S-03 – Strukturel ubalance på voksenhandicap 

Politikområde: ................. Socialøkonomi, Handicap – og Hjælpemiddelpolitik 

Vedtaget:  ...................... Socialøkonomi, Handicap – og Hjælpemiddelpolitik 20. januar 

2021,  ............................ sag nr. 7 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Helle Damgaard  

Tlf. nr.:  ......................... 21 70 30 32  

E-mail:  .......................... dhell@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: (Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 10.300 10.300 10.300 10.300 

I alt kassefinansieret 10.300 10.300 10.300 10.300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Udgiftsudvikling og forventninger:  

På Socialforvaltningens myndighedsområde for voksenhandicap forventes en strukturel uba-

lance på 10,3 mio. kr. fra 2021, for at der kan opretholdes et uændret serviceniveau fra 

2020 ind i 2021-2024.  

Budgetrammen på myndighedsområdet til voksne handicappede udgør 331 mio. kr. i 2021. 

Til sammenligning udgør budgetrammen for 2020 329 mio. kr. og det forventede udgiftsni-

veau i 2020 udgør 343 mio. kr. Altså et forventet merforbrug i 2020 på samlet 14 mio. kr. 

På det samlede politikområde forventet balance i 2020 hvilket primært skyldes, at udvalget 

ved årets start havde disponeret med et råderum til forventet udgiftspres på området med 6 

mio. kr. samt mindreforbrug på andre områder.  
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Ved budgetvedtagelsen for 2021, som blev vurderet på baggrund af udgiftsudviklingen i maj 

2020, besluttede udvalget reduktioner for i alt 3,7 mio. kr. til at imødegå det forventede 

pres på udgiftsudviklingen i 2021.  

 

Prognosen for 2021 tyder på, at det nuværende aktivitetsniveau fortsætter og at udgiftsni-

veauet forventeligt vil være i ubalance med ca. 10,3 mio. kr.  

Der arbejdes på at forvaltningens områder fra 2022, indgå i den tekniske budgettildeling på 

anden vis end den nuværende demografimodel/befolkningsprognosen. Modellen er under 

udvikling men intentionen omkring den er, at den skal kompensere på områder med særligt 

udgiftspres og være regulerende i indeværende budgetår.   

Økonomisk og faglig styring  

Forvaltningen arbejder målrettet og struktureret med at skabe sammenhæng mellem den 

økonomiske og faglige styring. Indsatserne på myndighedsområdet følges tæt og alle indsat-

ser er fortrinsvist takstbelagte og registreres med pris, periode og omfang på den enkelte 

person. På baggrund heraf udarbejdes månedlig et dispositionsregnskab på enkeltsagsni-

veau inden for de forskellige indsatstyper og områder. Oplysninger på enkeltsagsniveau, 

kombineres med forudsætninger om antal personer og gennemsnitsprisen for disse, hvilket 

Efterfølgende er udgiftspresset steget med yderli-

gere 8 mio. kr. i 2020, som forventes at forsætte i 

2021 med helårseffekt og dermed forventes det ikke 

muligt at skabe balance på området i 2021. 

Området er generelt presset af øgede gennemsnits-

priser. Der ses ikke en tendens til en markant stig-

ning i nettotilgang af borgere, men derimod en stig-

ning i gns. udgifterne til den enkelte borger grundet 

et særligt pres på dyre enkeltsager, som primært 

kan henføres til sager på senhjerne skadeområdet.  

 

 

 

Forvaltningen har på baggrund af konkrete 

forventninger til allerede kendte sager samt 

forventet prognose omkring tilgang/afgang 

og udviklingen i gennemsnitspriserne fra 

tidligere år, vurderet at udgiftsniveauet for 

2021 vil være 342 mio. kr. 

Derudover er der budgetlagt med 3,8 mio. 

kr. (1 % af budgetrammen) på det samlede 

politikområde, som en midler til uforudsete 

udgifter i 2021 for at skabe et robust bud-

getgrundlag 
 

Forventet budget og udgiftsudvikling i 2020 og 2021 (2021-niveau) 
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danner grundlag for den løbende økonomiopfølgning. Dette sker i tæt samspil mellem den 

enkelte socialrådgiver, controller og faglig leder/koordinator.  

Sammenligning 

Nationale tendenser viser et stigende udgiftspres på området og rigtig mange kommuner op-

lever markante udgiftsstigninger.  En nylig opgørelse fra KL viser udgiftsudviklingen i Region 

Syddanmark, hvor Kolding (ved opgørelse pr. 2. kvartal 2020) udviste det største udgifts-

fald. Efterfølgende er udgifterne steget, som følge at tilgang/stigning i dyre sager og en 

”genberegning” af det forventede udgiftsniveau vil vise, at Koldings udgiftsudvikling fra 2. 

kvartal 2020 til forventet regnskab 2020 er steget med 2,3 %. Således vil det beregnede 

fald være 7,3 % og Kolding Kommune vil forsat være den kommune med det største ud-

giftsfald.  

Den særlige tendens i Kolding Kommune vurderes, at skyldes Socialforvaltningens arbejde 

med Selvværd og Sammenhæng, da der ud over stigningen i gennemsnitspriserne grundet 

særligt dyre sager også ses bevægelser, hvor borgere får mindre indgribende indsatser. 

 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SHH-A-01 - Lydisolering/ombygning af Bramdrupdam Bofællesskaber 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ SHH-A-01 - Lydisolering/ombygning af Bramdrupdam 

 ..................................... Bofællesska ber 

Politikområde: ................. Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 

Vedtaget:  ...................... Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget                   

 ..................................... den 17. august 2020, sag nr. 1 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Bettina Brøndsted 

Tlf. nr.:  ......................... 79 79 26 00 

E-mail:  .......................... bemb@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 700 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb 1.200 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.900 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Bramdrupdam bofællesskaber er et tilbud til handicappede borgere med særlige behov.  

Ressourcen er også indstillet hertil og der arbejdes efter pædagogiske principper der kan mi-

nimere konflikt, fremme trivsel samt efter Selvværd- og Sammenhængs principper. Konkret 

omhandler forslaget adresserne Centervej 21-23, hvor der pt. bor 7 borgere. 

 

Det må konstateres at de byggetanker, der oprindeligt er tænkt, er der ikke tænkt ind, at 

der skal bo borgere, som også er svært sanseudfordrede, blandt andet i forhold til lydsans-

ning.  

Dette er noget der mærkes på dagligdagens trivsel omkring borgeren og omkring det pæda-

gogiske arbejde. 

 

Borgere med dysfunktioner på sansemæssige områder i form af svært nedsat lyd- og sanse-

orientering skærmes for at nedsætte udadreagerende adfærd, i et ønske om at skabe trivsel 

for såvel borgere som for arbejdsmiljøet. 

 

Borgere kan unødigt frustreres eller blive angste på baggrund af ikke at kunne tolke andre 

naboers lyde. De kan græde eller selv reagere ud, på baggrund af overbelastning af sanse-

indtryk og/eller mangel på søvn. Når én borger reagerer ud og har det svært, reagerer alle, 

idet det kan høres i huset. 

 

På den baggrund foreslås der om en ombygning af huset efter der i 2019 blev udfærdiget en 

lydrapport udført af firmaet Sweco. 

 

Swecos anbefalinger til lydisolering omhandler også opførelse af 3 vægge, som vil kunne 

hjælpe med at reducere lydgener samt øge muligheden for skærmning. 
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By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet et projektforslag på 1,2 mio. kr. til lydisole-

ring og ombygning, men forslaget indeholder ikke udgifter til genhusning. Genhusning plan-

lægges bl.a. med pavilloner på Centervej, da nogle borgere er så afhængige af struktur og 

forudsigelighed, at det skal være i vante omgivelser.  

 

Estimerede udgifter til genhusning samt øvrige udgifter til flytninger, administrative facilite-

ter og ekstra personale til den særligt sårbare målgruppe forventes at udgøre 0,7 mio. kr. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Teknik- og Klimaudvalget 

Vej- og Parkpolitik 
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VEJ-S-01 - Intelligent inventar i byrummet 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-S-01 - Intelligent inventar i byrummet 

Politikområde: ................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 22 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: .......................... 79 79 28 85 

E-mail: ........................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 350 350 350 350 

I alt kassefinansieret 350 350 350 350 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Udvalgspolitik: 

Kommunens byer skal være attraktive med spændende parker og pladser. Vi vil udnytte vo-

res ressourcer bedst muligt for at sikre synlig og effektiv drift, med afsæt i dialog og samar-

bejde med borgerne. 

Fokuspunkter: Vi vil skabe en ren og indbydende Kolding midtby gennem synlig og effektiv 

drift. 

Vi vil tilbyde borgerne og erhvervsdrivende affaldsløsninger, som giver stor frihed, mange 

valgmuligheder og et højt serviceniveau.  

FN Verdensmål, Delmål 11.6: Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger 

reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings-og anden 

affaldsforvaltning. 

Dette skal ske gennem effektiv drift og styring af opgaverne. 

Beskrivelse: 

By- og Udviklingsforvaltningen har gennem de seneste år arbejdet med udvikling at intelli-

gent byrumsudstyr og løbende testet nye teknologier. 

Formålet er at udnytte den teknologiske udvikling med henblik på at skabe en mere effektiv 

drift og hverdag til fordel for medarbejdere, borgere og miljøet. 

I samarbejde med Redux er der eksempelvis i efteråret 2019 placeret nedgravede affaldsløs-

ninger i Jernbanegade hvor borgerne kan aflevere deres husholdningsaffald og samtidig kil-

desortere for optimering af genbrug af affaldet. Affaldsstationerne er lavet som åbne enhe-

der så forbi passerede borgere også kan aflevere og sortere deres affald.  
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Der ønskes et fortsat fokus på affaldshåndteringen for borgerne i midtbyen og at der inve-

steres i optimeringen af driften og hvor det kan være med til at skabe et renere og mere sik-

kert byrum for vores borgere og besøgende. Samtidig kan vi gennem investering i cirkulær 

økonomi lave en indsats på kildesortering, drage økonomisk fordel og derved opnå en øget 

indsats på selve renholdelsesområdet.  

I forbindelse med fremrykningen af anlægsinvesteringer for midtbyen hvor store dele af gå-

gadesystemet opdateres med henhold til bænke, træer og skilte, vil det skabe helhed og 

sammenhæng ved at der også sker en udskiftning af udvalgte affaldsspande til intelligent in-

ventar  

Forsøg i efteråret 2018 viste en tømnings reduktion på 90%. Ligeledes vil risici for overfyldte 

affaldsspande stort set elimineres, da de intelligente løsninger giver besked på hvornår tøm-

ning er nødvendig.  

Planen er at der i første omgang sker udskiftning af ca. 75 affaldsspande hvor der optimeres 

på placering og antallet reduceres da der også opstilles moduler med kildesortering.  Opsæt-

ning og installation fordeles over 4 budget år, og vil ske med afsæt i Bydesign-guiden, såle-

des at de indpasses i midtbyens øvrige udtryk. 

Udskiftningen vil ske i dialog med midtbyens interessenter i forbindelse med udviklingen af 

Kolding Midtby. 

Levetiden på affaldsspandene forventes gennemsnitligt at være 6 år. Når affaldsspandene er 

udskiftet forventes den årlige driftsbesparelse at kunne finansiere den fremadrettede ud-

skiftning iht. den forventede levetid. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-S-02 - Kapitalværdi af broer og bygværker 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-S-02 - Kapitalværdi af broer og bygværker 

Politikområde: ................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 22 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: .......................... 79792885 

E-mail: ........................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 1.850 1.900 1.900 1.900 

I alt kassefinansieret 1.850 1.900 1.900 1.900 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Udvalgspolitik: 

Anlæg og drift af veje, parker og grønne områder. 

 

Fokusområde 2019-2021: 

Vi vil forbedre veje og broers kvalitet og levetid.  

 
Delmål 9.1 i FN’s verdensmål: Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur 

af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den 

økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en over-

kommelig pris. 

 

Beskrivelse: 

For at opretholde kapitalværdien af kommunens broer og bygværker, har Vej og Park sam-

men med COWI udarbejdet plan for kommunens broer for 2021-2031. Ud fra denne plan og 

en samlet vurdering, er der udarbejdet en drifts- og vedligeholdelsesplan for vedligehold af 

broerne fra 2021-2031. 

Denne plan beskriver planlægning, økonomi og målsætninger for arbejdet med vedligehold 

af kommunens bygværker. Planen er udarbejdet med baggrund i plan udarbejdet i samar-

bejde med COWI, og en overordnet vurdering af kommunens bromasse. Planen indeholder 

beskrivelser og økonomi for konkrete, forventede renoveringer af broer og bygværker, for-

delt henover årene ud fra en konkret vurdering som tilstanden er pt. 

Planen betyder, at der er behov for en større investering i kommunens broer for at undgå at 

der oparbejdes et større efterslæb som uvilkårligt vil betyde at fremtidige reparationer bliver 

uforholdsmæssigt dyrere.  Det handler om rettidig omhu så vedligeholdelsen udføres på det 

optimale tidspunkt, der forhindrer at slid og skader udvikler sig uhensigtsmæssigt. Økono-

mien er beskrevet ovenfor for 2021 og ud i overslagsårene. 
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Planen indeholder forventede arbejder på pt. omkring 65 broer indtil 2031, og det efterslæb 

der indhentes med planen til 2031 er på 20,5 mio. kroner. Hvis planen ikke følges, vil kapi-

talværdien af Kolding Kommunes broer altså i stedet være forringet med 20,5 mio. kr. i 

2031, og samtidig er der sket en forskydning i forhold til det optimale vedligeholdelses tids-

punkt for en lang række broer. Dette betyder at der vil ske et stadigt stigende efterslæb, 

som vil forøge efterslæbet yderligere, oveni i de sikkerhedsmæssige og trafikale gener, det 

vil give borgere og trafik i Kolding Kommune. I værste fald betyder det at nogle broer vil 

skulle lukkes af sikkerhedsmæssige hensyn. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-01 - Bro over omfartsvej i Christiansfeld 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-01 - Bro over omfartsvej i Christiansfeld 

Politikområde: ................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 22 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Heine Fischer Møller  

Tlf. nr.:  ......................... 79792885 

E-mail:  .......................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 5.500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 5.500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

I 2019 blev der i samarbejde med Schønherrs Tegnestue og billedkunstner Sophia Kalkau 

udarbejdet et forslag til en ny bro over Omfartsvejen i Christiansfeld. Grunden til at dette 

projekt blev udarbejdet var, at den eksisterende bro er i dårlig stand og kunne forventes 

lukket eller fjernet inden for en kort årrække. Broen er forbindelseslinjen fra Unescoområdet 

til Tyrstrup Kro og Smedholm Skov og den historiske romantiske have, Christinero. Den er 

meget benyttet af både borgere og turister.   

Det har været Kolding Kommunes og Brødremenighedens synspunkt, at en ny bro skal have 

en bedre placering og et udseende, som spiller sammen med den omfattende restaurering 

byen har været igennem.  
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Et enigt TKU har på maj mødet bedt forvaltningen om fremsendelse af ændringsforslag til 

medfinansiering i forbindelse med fondsmidler til renovering af ”Den blå bro”.  

Ved bevilling i budget 2021 af 5,5 mio. kr., som er halvdelen af broens anlægssum, skønnes 

der rigtig gode muligheder for at finde de resterende midler ved hjælp af fonde samt gen-

nemføre projektet i 2021.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-02 - Omfartsvej nord for Nr. Bjert (VVM) 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-02 - Omfartsvej nord for Nr. Bjert (VVM) 

Politikområde: ................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 22 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: .......................... 79 79 28 85 

E-mail: ........................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 600 0 0 0 

I alt kassefinansieret 600 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Fokusområde: 

Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelli-

gent trafikstyring 

Verdensmål, delmål 9.1: 

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regi-

onale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og men-

neskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 

Beskrivelse: 

Økonomiudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget besluttede den 5. marts 2019 i forbin-

delse med behandling af sagen omkring byudviklingspotentialer i Kolding nord, at der skulle 

arbejdes videre med at kortlægge behovet for infrastrukturudbygninger i den nordlige del af 

Kolding. 

Byudviklingen kræver, at der anlægges nye veje, og i den forbindelse er der set på forskel-

lige alternativer til linjeføringen for en omfartsvej nord om Nr. Bjert. Forundersøgelser af to 

alternative linjeføringer er gennemført i 2020. 

Undersøgelserne beskriver dels vejnettet (eksisterende og nyt) samt de trafikale konsekven-

ser, ligesom den afdækker de bindinger, der er i området (i forhold til landbrug, skov, natur, 

landskab mv.), og beskriver de undersøgte alternativers indvirkning på samme. 

Forundersøgelserne danner grundlag for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af anlægget, 

hvortil der foreslås afsat de nødvendige midler i 2021.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-03 - Lunderskov Storegade, etape 2.2 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-03 - Lunderskov Storegade, etape 2.2 

Politikområde: ................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 22 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Heine Fischer Møller  

Tlf. nr.:  ......................... 79792885 

E-mail:  .......................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 3.000 0 0 0 

Nettodrift 0 205 205 205 

I alt kassefinansieret 3.000 205 205 205 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Politik:  

Alle typer af trafikanter skal tilgodeses i kommunen, og vi vil være førende på trafiksikker-

hed. Vi vil sikre bedst mulig balance mellem økonomi, varighed af anlægsperioder og gener 

for borgere og virksomheder, når vi gennemfører store infrastrukturprojekter. 

Verdensmål: 

Delmål 13,1 Vi vil indtænke klimatilpasning og merværdier, når vi planlægger og når vi ud-

fører bygge- og anlægsopgaver. 

Beskrivelse: 

Kolding Byråd bevilgede i 2018 5,0 mio. kr. til renovering af Storegade i Lunderskov. Det 

samlede overslag for renovering af Storegade og området omkring Lunderskov Station lød 

på 10,0 mio. kr. I første etape renoveredes Storegade frem til Torvet foran Lunderskov Sta-

tion i samarbejde med BlueKolding.  
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Der blev i 2020 afsat 2,0 mio. kr. til opstart på 2. etape. 2 etape vil blive en total renovering 

af Torvet og stationsområdet i samarbejde med BlueKolding og DSB Ejendomme. Der vil 

som i etape 1 blive indtænkt grønne klimasikringsløsninger. Etape 2 vil give en helhedsløs-

ning i det centrale Lunderskov og mulighederne for at kunne benytte Lunderskov Station til 

nye formål, vil blive bedre. Det vil være naturligt, at inddrage stationens fremtidige anven-

delse i projektet.  

DSB har meddelt at man ønsker et samarbejde med Kolding Kommune og vil således sætte 

midler af til et fælles projekt, som udføres med fælles rådgiver og udbud. DSB planlægger at 

renovere perron, adgangsvej, tilgængelighed og beplantning, hvis Kolding Kommune sætter 

midler af til at færdiggøre renovering af Storegade med Torvet, bus- og parkeringsområde. 

Der udarbejdes en aftale om de endelige snitflader. 

Det forventes at Torvet kan færdiggøres i 2020 i samarbejde med BlueKolding for de 2,0 

mio. kr. som på nuværende tidspunkt er afsat. Imens kan planlægning af det øvrige stati-

onsområde pågå. DSB sætter anlægsmidler af til deres del i 2021 under forudsætning af at 

Kolding Kommune i 2021 afsætter 3,0 mio. kr. til færdiggørelse af bus- og parkeringsplads.  

 



123 

 

 
Etape 2 vil indbefatte Torvet og Bus- og parkeringsplads 

 

 

DSB’s skitse fra 2014. Evt. nye elevatorer skal drøftes med Banedanmark. 

 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-04 - Infrastruktur Skovvejen/Skovparken, udviklingsplanerne 

for udfordrede boligområder 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-04 - Infrastruktur Skovvejen/Skovparken, udviklingspla-

nerne  ............................ for udfordrede boligområder 

Politikområde: ................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 22 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Jan Krarup Laursen 

Tlf. nr.: .......................... 51811880 

E-mail: ........................... laurs@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 0 0 11.500 11.500 

Nettodrift 0 0 0 288 

I alt kassefinansieret 0 0 11.500 11.788 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

I forbindelse med en omdannelse af boligområderne ved Skovvangen og Skovvejen, plan-

lægges de trafikale forhold ændret. 
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I den strategiske udviklingsplan peges på en række initiativer, som vil kræve en kommunal 

medfinansiering i forhold til infrastruktur. 

I forhold til infrastruktur er det visionen, at det lukkede boligområde åbnes op med et nyt 

netværk af veje og stier, der binder det store boligområde sammen med den omkringlig-

gende by og skaber nye udviklingsmuligheder inde i boligområdet. Områdets fremtidige in-

frastruktur indebærer koblinger til det omkringliggende vej- og stinet, hvilke afleder nogle 

kommunale investeringer. I hovedtræk handler det om 

Veje 

Målet med at lave et nyt netværk af veje er at skabe nye sammenhænge mellem Skovve-

jen/Skovparken og den omkringliggende by, at bruge infrastrukturen til at opdele det store 

boligområde i mindre og mere overskuelige enheder, som kan udvikles med fokus på at 

skabe større forskellighed i det eller meget monotone boligområde, og ikke mindst at åbne 

op for nye byudviklingsmuligheder, som kan tilføre f.eks. nye boligtyper uden at fjerne eksi-

sterende blokke. 

Målet er derudover at bruge infrastrukturen til at øge boligområdets attraktivitet ift. private 

investeringer. Det skal i første omgang ske gennem en klarere struktur mellem de almene 

boliger og nye byudviklingsområder. For at give maksimale handlemuligheder, for såvel de 

to boligorganisationer som evt. andre aktører, kan infrastrukturen netop etableres uaf-

hængigt af bygningsmassen. Det nye netværk af veje introducerer et nyt hierarki i de of-

fentlige rum i det store boligområde, der skal medvirke til, at boligområdet opleves sam-

menhængende med den omkringliggende by, så man kan bevæge sig på tværs af området. 

Trafikhastigheden i det nye netværk er lav, og gaderne skal fysisk indrettes på de bløde tra-

fikanters betingelser. 

 

Der vil i forhold til ovenstående være kommunale medinvesteringer i forhold til: 

1. Bidrag til nye hovedgade 

2. Koblinger i forbindelse med en ny hovedgade,  

3. Opgradering af tilslutninger til Lærkevej 

 



126 

 

 

Stier 

Sammenhængende forbindelser for de bløde trafikanter øger mulighederne for at bruge ude-

rum og bidrager til mere liv og tryghed i boligområdet. Samtidig med at forbindelserne giver 

beboerne bedre adgang til aktiviteter og job på afstand af boligområdet, er forbindelserne 

også i en større grad være med til at skabe kontakt mellem beboere fra boligområdet og 

byen omkring. Målet er at gøre en bevægelse gennem området til en naturlig del af hverda-

gen. Hvis flere mennesker bevæger sig igennem området, kan det være med til at øge ople-

velsen af tryghed blandt beboerne. Samtidig kan det bidrage til at nedbryde fordomme om 

området.  

 

Oplevelsen af trygheden i området øges ved at åbne op for boligområdet med et bredere ho-

vedstisystem, i sammenhæng med en række destinationer, som mange vil have en anled-

ning til at besøge i hverdagen. Hovedstien er del af en større bymæssig forbindelse, der gør 

det let for beboere i det nordlige Kolding at komme til aktiviteter og destinationer i Kolding 
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bymidte, og som gør det let for studerende at bevæge sig mellem ungdomsboliger og ud-

dannelsesinstitutioner i syd og nord. 

 

Hovedstien forbindes med det omkringliggende stinet, og passagen gennem tunneller opgra-

deres, så det er trygt at færdes der. Omkring hovedstien etableres nye bygninger med åbne 

eller aktive facader mod stien i stedet for de blinde facader og gavle, der i dag gør den til et 

utrygt sted at færdes. 

 

Der vil i forhold til ovenstående være kommunale medinvesteringer i forhold til: 

1. Opgradering af den hovedstiforbindelse, der løber gennem området og kobler sig på 

de tilstødende områder.  
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Det er endnu ikke konkretiseret hvad de omtalte kommunale udgifter til nye anlæg og til-

slutninger beløber sig til, men det er estimeret til et omfang svarende til 23 mio. kr. 

Fra 2025 stiger afledt drift til 576.000 kr. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-05 - Renovering af strand toiletter 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-05 - Renovering af strand toiletter 

Politikområde: ................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 22 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: .......................... 79 79 28 85 

E-mail: ........................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 800 400 400 0 

I alt kassefinansieret 800 400 400 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Kolding kommune har langs kysten i Naturpark Lillebælt en storslået natur som bidrager til 

at flere og flere borgere og turister kommer ud og får glæde af områdets enestående kombi-

nation af et unikt hav- og fjordområde, natur, strand, landskab, kultur og geologi.  

Langs kyststrækningen er der placeret 13 strandtoiletter. Toiletterne er i dag af forskellig 

beskaffenhed, materialevalg og alder, og flere fremstår forfaldne og klar til udskiftning. 

Af de 13 strandtoiletter er 4 ældre bygninger som er kontureret på stedet eller har ophav i 

gamle ombyggede skurvogne. Toiletterne fremstår ikke tidssvarende med inventar og er i en 

forfatning på de ydre konstruktioner, hvor det ikke længere er rentabelt at reparere. Rengø-

ringsmulighederne på træflader og vinyl er svære og bærer præg af mange års brug. 

Forvaltningen foreslår at der planlægges en udskiftning af 2 strandtoiletter i 2021, og heref-

ter 1 om året i 2022 og 2023.   

Etableringsomkostninger: 

Nedrivning:   25.000 kr. 

Fundament og sandpude:  25.000 kr. 

Entreprenørarbejde:  50.000 kr. 

Toiletbygning:  300.000 kr. 
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Figur 1: Ældre strandtoilet Grønninghoved strand 

 

Figur 2: Strandtoilet Moshuse, renoveret.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-06 - Mobilitetspulje 2021 - 2028 (vejudbygninger og intelligent 

trafikstyring) 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-06 - Mobilitetspulje 2021 - 2028 (vejudbygninger og intelli-

 ..................................... gent trafikstyring) 

Politikområde: ................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 22 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: .......................... 79 79 28 85 

E-mail: ........................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 10.000 15.000 15.000 15.000 

Nettodrift 500 1.250 2.000 2.750 

I alt kassefinansieret 10.500 15.750 16.500 17.250 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Fokusområde 

Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelli-

gent trafikstyring 

 

Verdensmål, delmål 9.1 

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regi-

onale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og men-

neskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 

 

Beskrivelse: 

Økonomiudvalget besluttede den 23/4 2019, at der til budget 2020 skulle udarbejdes et æn-

dringsforslag til en mobilitetspulje til finansiering af infrastruktur, herunder krydset Fyns-

vej/Jens Holms Vej og andre relevante vejprojekter. Det foreslås, at det årligt fremlægges til 

politisk beslutning hvilke konkrete investeringer, der skal foretages de kommende 3 år, så 

der løbende prioriteres i forhold til rækkefølgen i den realiserede/kommende byudvikling.  

Der blev ikke afsat midler til en sådan mobilitetspulje i forbindelse med budget 2020, hvor-

for ændringsforslaget genfremsættes. 

Forvaltningen arbejder med 4 indsatsområder for at forbedre fremkommeligheden: 

 Eksisterende veje og kryds 

 Nye veje og kryds 

 ITS (Intelligent trafikstyring) 

 Adfærdsændringer 
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De 4 indsatsområder bør indgå som indsatsområder i en kommende mobilitetspulje for Kol-

ding Kommune. Forvaltningen har identificeret en række aktiviteter under de 4 indsatsområ-

der. 

Eksisterende veje og kryds: 

I forbindelse med evalueringen af mobilitetsplanen blev der udpeget en række kryds, hvor 

der i de kommende år kan forventes store forsinkelser på grund af trængsel, samt et parke-

ringsunderskud i bymidten. Udpegningen af krydsene er sket med udgangspunkt i beregnin-

ger gennemført med forvaltningens trafikmodel, hvor kryds med de største kølængder på 

det overordnede vejnet er udpeget. 

Det drejer sig primært om følgende kryds:  

 Vejlevej/Ny Esbjergvej & Skovvangen/Kolding Storcenter (krydsudvidelse) 

 Vejlevej/Egtvedvej (krydsudvidelse) 

 Vejlevej/Nørreskovgårdsvej (signalregulering) 

 Vejlevej/Dons Landevej (krydsudvidelse) 

 Haderslevvej/Mosevej (signalregulering) 

 Tankedalsvej/Vonsildvej (krydsudvidelse) 

 Ndr. Ringvej/Fynsvej (signalregulering) 

 Fynsvej/Jens Holms Vej (krydsudvidelse) 

 Østerbrogade/Jens Holms Vej (krydsudvidelse) 

 Platinvej/Stålvej (signalregulering) 

 

Derudover kan andre kryds naturligvis komme i betragtning i takt med forøgede trafik-

mængder som følge af større byudviklings-/byomdannelsesprojekter, generel trafikvækst el. 

lign. 

Nye veje og kryds: 

Vej- og krydsudvidelser er ikke tilstrækkelige til at fremtidssikre infrastrukturen. Trafikvækst 

og byudvikling kræver, at det overordnede vejnet udbygges. Følgende nye vejanlæg kan 

komme på tale: 

 Der er udarbejdet VVM for etablering af en sydlig ringvejsforbindelse fra krydset Von-

sildvej/Ødisvej (øst for den nye Vonsild-afkørsel på E45) til lige syd for Strårup-rund-

kørslen på Skamlingvejen. Anlægget af ringvejen er derfor i princippet klar til igang-

sætning, når de nødvendige arealopkøb er gennemført. 

 Der skal udarbejdes forundersøgelse (gennemføres i 2020) og efterfølgende VVM for 

en ny omfartsvej nord om Nr. Bjert. 

 Planlægning af ny motorvejstilslutning ved Vranderupvej til vejbetjening af den syd-

lige del af midtbyen mv. 

 

Det foreslås, at der afsættes et selvstændigt budget til anlæg af ovennævnte projekter, idet 

projektøkonomien er meget stor og bedst kan administreres i et særskilt budget. Projekterne 

kan evt. ses i sammenhæng med prioriteringen af de afsatte midler i investeringsfonden. 
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Som supplement til kryds- og vejudvidelserne er der behov for fortsat at arbejde med ITS og 

adfærd, som for eksempel samkørsel og kørsel uden for myldretiden. 

ITS (Intelligent trafik styring): 

Kolding Kommune forventer at afslutte ITS programmet i 2022, hvor der er etableret grønne 

bølger/samordning af signalanlæg på det overordnede vejnet samt busprioritering i nærlig-

gende kryds til bybusterminalen. 

Frem til at selvkørende biler evt. bliver allemandseje, vil der i den mellemliggende periode 

fortsat være behov for at optimere samordningen af signalanlæg. Herudover er der behov 

for at tage fat i det uforløste potentiale, der ligger i at etablere kommunikation mellem de 

trafikdata, som Kolding Kommune opsamler, og det enkelte køretøj samt dettes fører. Data 

kan f.eks. være med til at fortælle trafikanten om: 

 Nødvendig rejsehastighed for at ramme grøn bølge.  

 Dynamisk hastighedsregulering så kapaciteten på den enkelte vejstrækning ud-

nyttes bedst muligt. 

 Dynamisk signalregulering og samordning af signalanlæg vha. Bluetooth og 

realtidsdata for at sikre et optimalt flow af trafikstrømme. 

 Personlig information/brugerdrevne applikationer, hvor trafikanter giver sup-

plerende oplysninger om forhindringer på ruter i byerne. 

 Reservation af P-pladser. Applikationer, der gør det muligt at opnå en smidig 

gennemførelse af parkeringer og længere stop for lastbiler og varevogne.  

 

Udrulning af 5G er for mange af punkterne en forudsætning for drift af den kommende ITS. 

Adfærd: 

Adfærdsregulerende tiltag som samkørsel og kørsel uden for myldretiden er forholdsvist 

uprøvede løsninger. Mobilitetsplan 2016-2027 lægger op til at ændre trafikadfærden som et 

nødvendigt supplement til de mere traditionelle løsninger. Adfærdstiltag kan i bedste fald 

være med til at udskyde infrastrukturinvesteringer og måske helt undgå dem.  

 Samarbejde med private aktører der fremmer samkørsel i bil (aftale med virksomhe-

den NaboGo er indgået). 

 Promovere muligheden for at sætte sin private p-plads på en parkeringsbørs. Kan af-

laste trykket på de offentlige p-pladser i centrum (Hamsto) 

 Informere om trængselstidspunkter på vejnettet for at få bilister til at køre uden for 

myldretiden. 

 Kombination af transportmidler (bus, elløbehjul, bil, cykel).  

 

 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-07 - Infrastruktur Munkebo - udviklingsplanerne for 

udfordrede boligområder 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-07 - Infrastruktur Munkebo - udviklingsplanerne for udfor-

 ..................................... drede boligområder 

Politikområde: ................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 22 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Jan Krarup Laursen 

Tlf. nr.: .......................... 51811880 

E-mail: ........................... laurs@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 0 0 8.000 8.000 

Nettodrift 0 0 0 200 

I alt kassefinansieret 0 0 8.200 8.200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

I forbindelse med en omdannelse af boligområderne ved Munkebo, planlægges de trafikale 

forhold ændret. 
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I den strategiske udviklingsplan peges på en række initiativer, som vil kræve en kommunal 

medfinansiering i forhold til infrastruktur. 

Første skridt er at styrke sammenhængen mellem Munkevængets Skole og Munkebo, der i 

dag ligger ryg mod ryg med kun en smal passage for gående imellem sig. Den fysiske sam-

menkobling mellem Munkevængets Skole og Munkebo forbedres bl.a. gennem en bedre af-

vikling af trafikken til og fra Munkevængets Skole, hvor forbindelsen langs Cypresvej gen-

nem Munkebo fremmes som den primære skolevej. 

 

Munkevængets Skole betjenes i dag via en blind vej fra skolens østlige side. Ved anlæggelse 

af nyt vejforløb fra skolen mod nord til Gl. Esbjergvej, forbindes skolen med Munkebo. Dette 

vil samtidig åbne muligheden for at få bybussen til at betjene hele Munkebo og boligområ-

derne vest for området ved en eventuel mindre omlæggelse af en busrute. Den infrastruktu-

relle sammenkobling gør det samtidig muligt for skolen og Munkebo i højere grad at udnytte 

hinandens udendørsaktiviteter. 

 

Cypresvej, som i dag er adgangsvejen til boligerne, foreslås mellem Palme Allé og det nye 

krydsningspunkt ved Munkevængets skole at blive opgraderet med en ny bred gang- og cy-

kelsti til at lede cyklende og gående skolebørn sikkert mod skolen. Tæt knyttet op på både 

bydelshus og udendørs funktioner vil forbindelsen fungere som en grøn kile, der styrker 

sammenhængskraften øst-vest i området og rækker ud til den omkringliggende by. Cykel-

stien, som i dag løber lige syd for Munkebo, foreslås omlagt, så cyklisterne fremover ledes 

ind gennem Munkebo.  

 

Formålet med omlægningen handler blandt andet om at få mere bevægelse gennem områ-

det – vel at mærke i form af bløde trafikanter – ligesom der kan undgås uhensigtsmæssige 

krydsninger mellem cyklende og gående skoleelever og bilister ved skolens sydøstlige 

hjørne. 
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Der skal arbejdes med følgende elementer 

1. Tilslutning til Gl. Esbjergvej 

2. Ny vej øst for skolen 

3. Shared space ved skolen 

4. Busvej/sivegade 

5. Opgradering af stier 

 

Det er endnu ikke konkretiseret hvad de omtalte kommunale udgifter til nye anlæg og til-

slutninger beløber sig til, men det er estimeret til et omfang svarende til 16 mio. kr.  

Fra 2025 stiger afledt drift til 400.000 kr. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-08 - Pulje til mindre vejprojekter 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-08 - Pulje til mindre vejprojekter 

Politikområde: ................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 24. august 2020, sag nr. 24 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.:  ......................... 7979 2885 

E-mail:  .......................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 500 500 500 500 

Nettodrift 0 25 50 75 

I alt kassefinansieret 500 525 550 575 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Fokusområde: 

Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelli-

gent trafikstyring 

 

Verdensmål, delmål 9.1: 

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regi-

onale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og men-

neskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 

 

Beskrivelse: 

Teknik og Klimaudvalget anmodede i sit møde d. 15. juni 2020, sag nr. 13, forvaltningen om 

at udarbejde et ændringsforslag på 500.000 kr. pr. år til budget 2021 til udvidelse af ”min-

dre vejprojekt-puljen”.  

Det skete samtidigt med at udvalget vedtog at foretage en omprioritering af den fremryk-

kede anlægsbevilling på 550.000 kr., som var afsat til et forbedringsprojekt i Låsbygade, så-

ledes at midlerne i stedet kunne benyttes til de øvrige midtby-projekter.   

Det var ikke muligt at anvende midlerne i 2020, da store dele af Låsbygade forventes opgra-

vet i forbindelse med et kommende klimaprojekt i 2021.  

Udvidelsen af puljen sker for at kunne realisere andre relevante mindre vejprojekter. For 

projektet vedr. Låsbygade er udarbejdet eget ændringsforslag VEJ-A-9. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-09 – Låsbygade, renovering 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-09 – Låsbygade, renovering 

Politikområde: ................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget, den 15. juni 2020, sag nr. 13 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.:  ......................... 7979 2885 

E-mail:  .......................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 0 550 0 0 

Nettodrift 0 0 25 25 

I alt kassefinansieret 0 550 25 25 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Fokusområde: 

Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelli-

gent trafikstyring 

 

Verdensmål, delmål 9.1: 

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regi-

onale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og men-

neskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 

 

Beskrivelse: 

I forbindelse med at byrådet har bevilliget ekstra midler til forbedringer i midtbyen i Kolding, 

herunder Vestertorv, Søndergade og Tombolapladsen, blev der også givet midler til forbed-

ringer i Låsbygade. 

Det er ikke muligt at anvende midlerne i 2020, da der er et kommende klimaprojekt ved Vif-

dam på vej i 2021, hvor store dele af Låsbygade opgraves. Midlerne til Låsbygade, i alt 

550.000 kr. er derfor omprioriteret til de øvrige midtbyprojekter. Omprioriteringen skete på 

Teknik og Klimaudvalgets møde d. 15. juni 2020, sag nr. 13. 

Midlerne er tænkt anvendt til fornyelse af fortove, bænke og anden relevant inventar i ga-

den. Design og valg af inventar tager udgangspunkt i Bydesign-guide for Kolding bymidte. I 

processen tages en dialog med butikkerne i gaden, som arbejder på at gøre gaden til noget 

helt særligt i Kolding. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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 VEJ-A-10 – Eltangvej, etablering af sideudvidelse 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst:  ................... VEJ-A-10 – Eltangvej, etablering af sideudvidelse 

Politikområde:  ........................ Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Teknik- og Klimaudvalget den 10. februar 2021, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ..................................... Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.:  .................................... 7979 2885 

E-mail:  .................................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 3.554 0 0 0 

Nettodrift 0 49 49 49 

I alt kassefinansieret 3.554 49 49 49 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 
Fokusområde 
Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafiksty-
ring. 
 
Verdensmål, delmål 9.1 
Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og græn-
seoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus 
på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 
 
Beskrivelse: 

Nymølle Stenindustri A/S benytter de eksisterende offentlige veje Nr. Stenderupvej og El-

tangvej til industriområdet som vejadgang til og fra et grusgravområde ved Møsvrå/Eltang. 

 

For Eltangvej gælder det, at den eksisterende kørebane varierer i bredden 5,5–5,7 meter. 

Det betyder, at lastbilerne trækker ud i rabatten, når to lastbiler skal passere hinanden på 

strækningen. Dermed bliver kørebanekanterne kørt i stykker. 

 

For at sikre trafikanterne – herunder de lette trafikanter - på strækningen er der udarbejdet 

forslag til etablering af sideudvidelse af Eltangvej. 

 

Vejen udvides til 7 meters bredde på en strækning af ca. 400 meter. 

 

Forbehold: 

Overslaget indeholder ikke udgifter til arkæologi. 
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Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-11 – Nr. Stenderupvej, etablering af sideudvidelse 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst:  ................... VEJ-A-11 – Nr. Stenderupvej, etablering af sideudvidelse 

Politikområde:  ........................ Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Teknik- og Klimaudvalget den 10. februar 2021, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ..................................... Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.:  .................................... 7979 2885 

E-mail:  .................................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 4.317 0 0 0 

Nettodrift 0 40 40 40 

I alt kassefinansieret 4.317 40 40 40 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 
Fokusområde 
Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafiksty-
ring. 
 
Verdensmål, delmål 9.1 
Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og græn-
seoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus 
på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 
 
Beskrivelse: 

Nymølle Stenindustri A/S benytter de eksisterende offentlige veje Nr. Stenderupvej og El-

tangvej til industriområdet som vejadgang til og fra et grusgravområde ved Møsvrå/Eltang. 

 

For Nr. Stenderupvej gælder det, at den eksisterende kørebane er ca. 4,8-6 meter. Det be-

tyder, at lastbilerne trækker ud i rabatten, når to lastbiler skal passere hinanden på stræk-

ningen. Dermed bliver kørebanekanterne kørt i stykker. 

 

For at sikre trafikanterne – herunder de lette trafikanter - på strækningen er der udarbejdet 

forslag til etablering af sideudvidelse af Nr. Stenderupvej. 

 

Vejen udvides til 7 meters bredde på en strækning af ca. 700 meter. 

 

Forbehold: 

Overslaget indeholder ikke udgifter til arkæologi. 
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Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-12 – Nr. Stenderupvej, etablering af cykelsti 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst:  ................... VEJ-A-12 – Nr. Stenderupvej, etablering af cykelsti 

Politikområde:  ........................ Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Teknik- og Klimaudvalget den 10. februar 2021, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ..................................... Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.:  .................................... 7979 2885 

E-mail:  .................................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 1.984 0 0 0 

Nettodrift 0 30 30 30 

I alt kassefinansieret 1.984 30 30 30 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 
Fokusområde 
Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafiksty-
ring. 
 
Verdensmål, delmål 9.1 
Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og græn-
seoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus 
på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 
 
Beskrivelse: 

Nymølle Stenindustri A/S benytter de eksisterende offentlige veje Nr. Stenderupvej og El-

tangvej til industriområdet som vejadgang til og fra et grusgravområde ved Møsvrå/Eltang. 

 

For at sikre de lette trafikanter på strækningen er der udarbejdet forslag til etablering af en 

2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti langs Nr. Stenderupvej. 

 

Der kan etableres en 2,5 m cykelsti på nordsiden af vejen i eget tracé placeret. Det er en 

forudsætning, at der forud for denne udvidelse er etableret en sideudvidelse af Nr. Stende-

rupvej. 

 

Forbehold: 

Overslaget indeholder ikke udgifter til arkæologi. 
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Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-13 – Nr. Stenderupvej, etablering af cykelbaner 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst:  ................... VEJ-A-13 – Nr. Stenderupvej, etablering af cykelbaner 

Politikområde:  ........................ Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Teknik- og Klimaudvalget den 10. februar 2021, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ..................................... Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.:  .................................... 7979 2885 

E-mail:  .................................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 3.663 0 0 0 

Nettodrift 0 40 40 40 

I alt kassefinansieret 3.663 40 40 40 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 
Fokusområde 
Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafiksty-
ring. 
 
Verdensmål, delmål 9.1 
Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og græn-
seoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus 
på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 
 
Beskrivelse: 

Nymølle Stenindustri A/S benytter de eksisterende offentlige veje Nr. Stenderupvej og El-

tangvej til industriområdet som vejadgang til og fra et grusgravområde ved Møsvrå/Eltang. 

 

For at sikre de lette trafikanter på strækningen er der udarbejdet forslag til etablering af cy-

kelbaner langs Nr. Stenderupvej. 

 

Cykelbanerne anlægges i begge sider af vejen med 1,5 meters bredde. Kørebane og cykel-

bane adskilles af en bred kantlinje. Det er en forudsætning, at der forud for denne udvidelse 

er etableret en sideudvidelse af Nr. Stenderupvej. 

 

Forbehold: 

Overslaget indeholder ikke udgifter til arkæologi. 
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Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-14 – Eltangvej, etablering af cykelsti 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst:  ................... VEJ-A-14 – Eltangvej, etablering af cykelsti 

Politikområde:  ........................ Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Teknik- og Klimaudvalget den 10. februar 2021, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ..................................... Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.:  .................................... 7979 2885 

E-mail:  .................................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 2.084 0 0 0 

Nettodrift 0 15 15 15 

I alt kassefinansieret 2.084 15 15 15 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 
Fokusområde 
Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafiksty-
ring. 
 
Verdensmål, delmål 9.1 
Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og græn-
seoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus 
på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 
 
Beskrivelse: 
Nymølle Stenindustri A/S benytter de eksisterende offentlige veje Nr. Stenderupvej og Eltangvej til indu-
striområdet som vejadgang til og fra et grusgravområde ved Møsvrå/Eltang. 
 
For at sikre de lette trafikanter på strækningen er der udarbejdet forslag til etablering af en 2,5 m bred 
dobbeltrettet cykelsti langs Eltangvej i forlængelse af den eksisterende vest for. Stien, som adskilles fra 
kørebanen med rabat og grøft, bliver knap 400 m lang. 
 

Det er en forudsætning, at der forud for denne udvidelse er etableret en sideudvidelse af El-

tangvej. 

 

Forbehold: 

Overslaget indeholder ikke udgifter til arkæologi. 
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Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen  
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VEJ-A-15 – Tankedalsvej, toplanskryds 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst:  ................... VEJ-A-15 – Tankedalsvej, toplanskryds 

Politikområde:  ........................ Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Teknik- og Klimaudvalget den 10. februar 2021, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ..................................... Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.:  .................................... 7979 2885 

E-mail:  .................................... heinm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 3.000 38.000 5.000 400 

Nettodrift 0 500 500 500 

I alt kassefinansieret 3.000 38.500 5.500 900 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 
Fokusområde 
Bedre fremkommelighed og mobilitet. 
 
Verdensmål, delmål 9.1 
Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og græn-
seoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus 
på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 
 
Beskrivelse: 

I forbindelse med, at Kolding Kommune har solgt 2 store arealer i området nord for Tanke-

dalsvej til henholdsvis Stender Gruppen A/S og Schou A/S, er det nødvendigt, at der etable-

res en permanent tilslutning til Tankedalsvej til/fra området. 

 

Der er i dag en midlertidig adgang til/fra området til Tankedalsvej, som blev etableret i for-

bindelse med TV-Syds byggeri. Denne adgang kan anvendes som byggeadgang, indtil det 

nye kryds er færdigt anlagt, men ikke som permanent adgang til/fra området. 

 

Der er fra Vejdirektoratets side, på grund af de store trafikmængder og Tankedalsvejs over-

ordnede betydning som motortrafikvej, udtrykt betænkeligheder ved etablering af et almin-

deligt vejkryds i niveau. Et almindeligt vejkryds vil alt andet lige forringe fremkommelighe-

den og trafiksikkerheden på Tankedalsvej, og vil således være i modstrid med kommunens 

og Vejdirektoratets ønske om på sigt at kunne udbygge hovedlandevejen. 

 

På den baggrund stiller Vejdirektoratet derfor krav om, at en blivende tilslutning til motor-

trafikvejen skal ske i form af en krydsning, hvor stamvejen føres under motortrafikvejen og 

tilsluttes denne med ramper og tilkørsler. Dette betegnes som et toplanskryds med niveufri 

skæring.   
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I tidligere principgodkendelse fra Vejdirektoratet var der vilkår om, at toplanskrydset senest 

skulle være anlagt den 1. januar 2022. Det forventes, at en ny frist for færdiggørelse af vej-

adgangen forhandles på plads i løbet af foråret 2021, når tidsplaner for de påtænkte bebyg-

gelser i området og udbudsprocessen for etablering af krydset kendes. 
 

 
 
I anlægsoverslaget for det permanente kryds er medtaget etableringen af hele toplanskrydset, hele den 
underførte stamvej frem til den interne rundkørsel i erhvervsområdet samt insitustøbt skrårammebro (nor-
mal funderings-forhold). Projektet er forberedt for modulvogntog. 
 

I overslaget er desuden indeholdt udgifter til anlægsarbejder, administration samt uforud-

sete 

udgifter. 

  

Prisen til ekspropriation (indregnet i anlægsudgiften) er opgjort ud fra et areal på 35.000 m2 

syd for Tankedalsvej, udlægget i lokalplanen er dog på ca. 76.000 m2.  

  

Anlægsoverslaget er opdateret i 2021, men baseret på detailprojektet fra 2011. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Klimapolitik 
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KLI-S-01 - Nye kystopgaver overtaget fra kystdirektoratet 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KLI-S-01 - Nye kystopgaver overtaget fra kystdirektoratet 

Politikområde: ................. Klimapolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 23 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr.: .......................... 7979 7450 

E-mail: ........................... inbm@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 225 300 300 300 

I alt kassefinansieret 225 300 300 300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Fokusområde:  

Indsatsen ligger centralt inden for fokusområdet Klimatilpasning i Teknik- og Klimaudvalgets 

udvalgspolitik:  

 

- Vi vil beskytte vores værdier mod oversvømmelser 

 

Beskrivelse: 

Kommunerne har pr 1. september 2018 overtaget en række myndighedsopgaver fra Kystdi-

rektoratet i tilknytning til arbejdet med at kystsikre og højvandssikre værdier i kystzonen.  

 

Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendomme ved at reducere risi-

koen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterri-

toriet. Kommunen skal derfor vurdere og myndighedsbehandle på ansøgninger om tilladelse 

til etablering af høfder, sandfordring, skråningsbeskyttelse, bølgebrydere, diger m.m. 

 

Kommunen har derfor til opgave af afveje forskellige hensyn, som f.eks. er der behov for 

kystbeskyttelse, økonomiske hensyn ved projektet, kystbeskyttelsesforanstaltningens tekni-

ske og natur- og miljømæssige kvalitet, sikring af den eksisterende adgang til og langs ky-

sten og den rekreative udnyttelse af kysten. 

 

Med opgaveoverdragelsen modtog Kolding Kommune et bloktilskud på ca. 60.000 kr. årligt. 

Dette afspejler imidlertid slet ikke opgavens omfang, som vurderes at ligge på ½-1 årsværk. 

Den største af de nuværende opgaver er gennemgang og myndighedsbehandling af kystsik-

ringsanlæg m.m. ved Rebæk. Men der ligger også en række andre opgaver med kystbeskyt-

telse og stormflodssikring på andre kyststrækninger, som kun i meget begrænset omfang 

har kunnet løftes pt. Og nye henvendelser kommer løbende bl.a. fra Binderup/Grønning Ho-

ved, hvor det store fælles kystbeskyttelsesprojekt er sat i bero. 
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Til Kolding Kommunes håndtering af de nye kystopgaver søges der om en bevilling på 

300.000 kr. årligt til håndtering af de lovpligtige myndighedsopgaver. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KLI-S-02 - Drikkevandsbeskyttelse 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KLI-S-02 - Drikkevandsbeskyttelse 

Politikområde: ................. Klimapolitik 

Vedtaget:  ...................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 23 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Jakob Sønderskov Weber 

Tlf. nr.: .......................... 29200051 

E-mail: ........................... jaweb@kolding.dk  

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 900 700 300 300 

I alt kassefinansieret 900 700 300 300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Fokusområde:  

Indsatsen ligger centralt inden for de to fokusområder i Teknik- og Klimaudvalgets udvalgs-

politik:  

- Vi vil fastholde høj forsyningssikkerhed  

- Beskytte grundvandet mod forurening 

 

Beskrivelse: 

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke-

parti har indgået en aftale om at reducere risikoen for nedsivning af pesticider inden for 

vandværkernes boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). BNBO er en beskyttelseszone, 

der er udlagt omkring alle vandværkernes indvindingsboringer, og som kan være sårbar i 

forhold til nedsivning af pesticider. Der kan derfor være et ekstra behov for beskyttelse i 

disse områder.  

 

Opgaven med at nedbringe risikoen for nedsivning af pesticider indenfor BNBO skal vareta-

ges af kommunerne i samarbejde med vandforsyningerne og landbruget. Opgaven er opdelt 

i 2 faser. 

I fase 1 skal kommunen gennemgå alle BNBO i forhold til behov for yderligere indsatser på 

landbrugsjord og øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål. 

Dernæst skal kommunen afsøge muligheden for at indgå frivillige aftaler med lodsejere in-

denfor BNBO. Kan der ikke indgås frivillige aftaler, skal kommunen gøre brug af muligheden 

for påbud og forbud (rådighedsindskrænkninger). 

 

Kommunen skal desuden tage stilling til, hvorvidt vaskepladser indenfor BNBO skal flyttes. 

 

Kommunerne skal være i mål med opgaven inden udgangen af 2022. 
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Forligsparterne bag aftalen vil løbende vurdere opgavens fremdrift, og er kommunernes ind-

sats ikke gennemført i 2022 igangsættes fase 2. Fase 2 er et forbud mod sprøjtning med pe-

sticider indenfor BNBO. 

 

Lodsejere indenfor BNBO kompenseres for tab i både fase 1 og 2. Udgifter til erstatninger 

betales af vandforbrugerne via vandregningen.  

 

I Kolding Kommune er der ca. 100 BNBO fordelt på 34 vandværker. Dyrkede landbrugsarea-

ler indenfor BNBO udgør ca. 25 %. Der er p.t. 86 forskellige ejere af disse arealer. Dertil skal 

øvrige arealer med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider og disses lodsejere lægges til 

ovenstående. Denne del er ikke endeligt opgjort.  

 

Ovenstående omfatter følgende: 

 Planlægning af opgaven – herunder en møderække med Kolding Vandråd og land-

boorganisationer, der arbejder i Kolding Kommune 

 Risikovurdering for samtlige BNBO 

 Møder, forhandling og aftaleindgåelse med dels lodsejere og vandforsyninger 

 Erstatningsberegninger 

 Modelopstilling og udvaskningsberegninger til dokumentation  

 Tinglysningsudgifter, juridiske dokumenter, juridisk assistance og evt. klagesager 

 Diverse administrative opgaver/møder/politiske indstillinger mv. 

 

Lovgivning og vejledning kom på plads i udgangen af 2019.  Ovenstående opgave er fra 

kommunal side estimeret til et ressourceforbrug på 1,5 PE/år for hvert af de tre år. Dertil 

kommer udgifter til konsulentbistand i starten, på de områder hvor kommunen ikke har til-

strækkelige specialkompetencer. 

 

Kommunen er via bloktilskud alene blevet kompenseret med ca. 200.000 kr. i både 2020 og 

2021, hvilket er langt fra de nødvendige ressourcer til at nå aftaler med alle vandværker. 

 

Forvaltningen har gennemført planlægning af opgaven i form af afholdelse af indledende 

møder samt dele af risikovurderingerne. Ressourcer hertil blev trukket fra opgaven med re-

vision af vandforsyningsplanen. 

 

Bevilges der ikke ressourcer til opgaven fra 2021, vil konsekvensen være, at opgaven med 

at forhandle de mange frivillige aftaler i fase 1 ikke kan løftes, hvorfor der efter aftalens ud-

formning, må forventes indført et centralt forbud mod sprøjtning med pesticider i BNBO i 

fase 2.  

 

Aftalerne skal fra 2023 løbende tilpasses hver gang der sker ændringer i indvindingen eller 

etableres/sløjfes boringer. 

 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KLI-S-03 - Ressourcer til at fremrykke vandtilbageholdelse i Kolding 

ådal og oplandet til Kolding å 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KLI-S-03 - Ressourcer til at fremrykke vandtilbageholdelse i 

 ..................................... Kolding ådal og oplandet til Kolding å 

Politikområde: ................. Klimapolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 23 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Anne Kirstine Lindvang 

Tlf. nr.: .......................... 21399983 

E-mail: ........................... aklin@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 350 350 350 350 

I alt kassefinansieret 350 350 350 350 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse:  

By- og Udviklingsforvaltningen arbejder sammen med BlueKolding om en række klimapas-

ningsprojekter der samlet set skal kunne holde regnvand tilbage i oplandet til Kolding så det 

ikke, i kraftige regnvejrsperiode, som senest i februar 2020, skaber oversvømmelser ind 

igennem ådalen og byen. Samtidigt sikrer projekterne byen og dele af havnen mod over-

svømmelse i en stormflodssituation. 

Teknik- og Klimaudvalget har på mødet 15. april 2020 behandlet spørgsmålet om en frem-

rykning af eksisterende tidsplaner for Pumpe/sluseprojektet og Oplandsprojektet samt ved-

taget nye tidsplaner, se nedenfor. 

En optimering af processen kræver flere tilførte ressourcer til såvel projekterne, som det til-

hørende myndighedsarbejde. 

De nye tidsplaner er baseret på en samlet tilførsel af ressourcer på:  

 400.000 kr. årligt fra takstmidler (BlueKolding) i 4 år 

 350.000 kr. årligt fra kommunale midler i 4 år 

 

Ressourcetilførslen på det kommunale område skal anvendes til at fremme myndighedsop-

gaverne med lokalplaner, miljøkonsekvensvurderinger samt den lange række af tilladelser 

det kræves, for at kunne etablere en tilbageholdelse af vand i ådalen og Donssøerne. 
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Figur 1: Pumpe/sluseprojektet, scenarie 1b – Kvalificering af eksisterende tidsplan og mulig-

heder for at fremrykke projektet. Der henvises til de usikkerhedselementer, der er beskrevet 

i afsnittet Risici.  
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Figur 2: Oplandsprojektet – Kvalificering af eksisterende tidsplan og muligheder for at frem-

rykke projektet. Der henvises til de usikkerhedselementer, der er beskrevet i afsnittet Risici. 

Det skal bemærkes, at anlæg må forventes kun at kunne gennemføres i sommermånederne 

pga. vand i vintermåneder. Myndighedsbehandling kan foretages i takt med færdiggørelse af 

projektets delprocesser, og derfor kan der opstå ophold mellem myndighedstilladelserne.  

Tidsplanerne er på det nuværende grundlag at betragte som forvaltningens bedste bud på 

en realistisk og optimeret tidsplan. Uforudsete udfordringer, og de nedenfor beskrevne risici, 

kan påvirke tidsplanerne negativt. Omvendt kan det ikke udelukkes, at en vellykket lods-

ejerproces, eller optimerede udbudsforløb, kan betyde hurtigere fremrykning.  

Som det fremgår af tidsplanerne, synes de nye tidsplaner - de blå bjælker - ikke væsentligt 

fremskyndet trods det, at tidsplanerne er blevet optimeret med henblik på at færdiggøre 

projekterne på et tidligere tidspunkt. Tidligere udmeldte tidsplaner - de grønne bjælker - er 

baseret på det vidensniveau om projekternes delfaser, som var på det gældende tidspunkt. 

De enkelte projektelementer er siden blevet yderligere bearbejdet, hvilket samtidig har re-

sulteret i justering af tidsplanerne. 

Projekterne befinder sig på to vidt forskellige steder i projektprocesserne, idet Oplands-pro-

jektet ikke er så langt som Pumpe/sluseprojektet.  

I Oplandsprojektet er der en længere række af ukendte variabler, som skal undersøges nær-

mere, som er alt afgørende for projektet og dets tidsplan. Det drejer sig om f.eks. geotekni-

ske forhold, kortlægning af flora-/faunaforhold, BaneDanmark og Vejdirektoratets eventuelle 

krav til projektet samt meget omfattende lodsejerforhandlinger m.m. Forvaltningen vil 

kunne præsentere en tidsplan med færre usikkerhedselementer primo 2021, når flere af 

disse variable er blevet undersøgt nærmere. 

På Pumpe/sluseprojektet skal bygherrerådgiver, som noget af det første, udarbejde en ny 

tidsplan, hvor bestillingen vil være at optimere processen mest mulig, uden at den bliver for-

ceret med risiko for et fordyret projekt.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

  



159 

 

KLI-S-04 - Styrke borgernes mulighed for at bidrage til 

klimatilpasning 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ KLI-S-04 - Styrke borgernes mulighed for at bidrage til 

 ..................................... klimatilpasning 

Politikområde: ................. Klimapolitik 

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 15. juni 2020, sag nr. 23 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Anne Kirstine Lindvang 

Tlf. nr.: .......................... 21399983 

E-mail: ........................... aklin@kolding.dk  

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 375 500 500 500 

I alt kassefinansieret 375 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Byrådet godkendte den 28. august 2017 et tillæg til gældende spildevandsplan, hvor der gi-

ves de planlægningsmæssige rammer for, at borgere inden for de fælleskloakerede områder 

kan søge kommunen om selv at håndtere (oftest nedsive) 50%, 75% eller 100% af ejen-

dommens regnvand og dermed få mulighed for at søge BlueKolding om en tilsvarende tilba-

gebetaling af regnvandstilslutningsbidraget. Denne mulighed er blevet indarbejdet i spilde-

vandsplanen Blå Plan Kolding, som blev vedtaget af Byrådet den 18. december 2018. 

Den oprindelige beslutning om at lave et tillæg til spildevandsplanen som muliggjorde ud-

træden fra kloak efter model 1 – Mulighed for individuel udtræden i hele kommunen – blev 

truffet af Miljøudvalget den 2. maj 2017, sag nr. 1. 3 øvrige og mindre ressourcetunge mo-

deller blev beskrevet. Ved sagens behandling var der et politisk ønske om at give mulighed 

til alle fælleskloakerede områder, uanset forvaltningens anbefaling af, at de administrative 

konsekvenser af en sådan bred mulighed ikke kunne vurderes på forhånd. Det blev politisk 

tilkendegivet, at man ville følge udviklingen i sagsmængden. 

Flere og flere nye udstykninger og byggemodninger bygger på, eller har elementer af lokal 

regnvandshåndtering i sig. Det er derfor ikke kun borgernes ansøgninger om at udtræde fra 

spildevandsforsyningens regnvandssystem, som resulterer i sagsbehandling, men også nye 

udstykninger sager, hvor regnvandet ønskes håndteret lokalt. 

By- og Udviklingsforvaltningens opgørelse viser, at omfanget af ansøgninger, der skal be-

handles, fra starten af 2018 og frem til nu er stigende og oppe på et niveau, hvor der an-

vendes ca. 1 årsværk på behandlingen. Dette før, der er indløbet ansøgninger fra Vamdrup, 
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hvor der må forventes et stort antal ansøgninger i 2020 og årene efter i forbindelse med klo-

akrenoveringen i den ældre del af byen. Det forventes i sig selv at kræve ca. 1 årsværk de 

næste år.  

Det store omfang af arbejdet med disse LAR-ansøgninger, forsinker pt. i betydelig grad ar-

bejdet med de øvrige lovpligtige opgaver på spildevandsområdet, som har måttet nedpriori-

teres; spildvandstilladelser, som medfører forsinkelse af kloakrenoveringsprojekter, lovliggø-

relser, henvendelser af forskellige karakter osv. 

Med udgangspunkt i Borgerens Centrum er det vigtigt med en grundig sagsbehandling af an-

søgningerne om udtræden fra regnvandssystemet. Borgeren kan nemlig ikke fortryde, når 

først der er sket tilbagebetaling, da forsyningsselskabet skal have et økonomisk incitament 

til at genoptage et aftaleforhold, hvilket sjældent vil være tilfældet. Et andet element er, at 

det skal sikres, at den lokale regnvandshåndtering ikke giver risiko for problemer for na-

boen. 

Der søges derfor om foreløbigt 1 årsværk til at håndtere disse opgaver med tilladelser til 

nedsivning. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Lokaldemokratiudvalget 

Lokaldemokratipolitik 
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LDU-S-01 – Demokrati-initiativ 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ LDU-S-01 – Demokrati-initiativ  

Politikområde: ................. Lokaldemokratipolitik  

Vedtaget:  ...................... Lokaldemokratiudvalget den 17. august 2020, sag nr. 11  

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Jakob Weber 

Tlf. nr.:  ......................... 7979 6464 

E-mail:  .......................... jaweb@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 150 0 0 0 

I alt kassefinansieret 150 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Fokusområder: 

Kommunalvalget i 2021. 

Beskrivelse: 

Med afsæt i tidligere stillede forslag på udvalgsmøde 30/1-2019 omhandlende borgerinddra-

gelse og forvaltningens anbefaling om at nedsætte en arbejdsgruppe med centralforvaltnin-

gen, ønsker vi herved udarbejdet et ændringsforslag til kommende budget 2021 forhandlin-

ger. 

”Demokrati-initiativ” – der skal sikre større valgdeltagelse ved kommende kommunalvalg 

2021. Forslaget udspringer fra LDU – politikken’s afsnit omkring Aktivt medborgerskab og 

demokratisk deltagelse. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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LDU-S-02 – Puljemidler til Landsbyer og lokalråd 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ LDU-S-02 – Puljemidler til Landsbyer og lokalråd 

Politikområde: ................. Lokaldemokratipolitik 

Vedtaget:  ...................... Lokaldemokratiudvalget den 17. august 2020, sag nr. 11  

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Jakob Weber 

Tlf. nr.:  ......................... 7979 6464 

E-mail:  .......................... jaweb@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 250  250 250  250 

I alt kassefinansieret 250  250 250  250 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Fokusområder: 

Ændringsforslaget understøtter flere af udvalgets politiske fokusområder for perioden 

2019-2022, særligt fokusområderne: ”Puljer” samt ”Koldings bydele”. 

Beskrivelse: 

Der foreslås et løft af hhv. Landsbypuljen med 150.000 kr. og Bydelspuljen med 100.000 kr. 

Forøgelsen af puljerne skal dels kompensere for sidste års besparelse og dels kompensere 

for, at den afledte drift fra projekterne skal finansieres direkte via puljemidlerne. I forhold til 

Bydelspuljen er der med forslaget også tale om en opprioritering af de tiltag, der kan gen-

nemføres i områderne. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Økonomiudvalget 
 

Administrationspolitik 
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ADM-S-01 – Fundraiser til lokaldemokrati, foreninger m.v. 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-S-01 – Fundraiser til lokaldemokrati, foreninger m.v. 

Politikområde: ................. Administrationspolitik 

Vedtaget:  ...................... Lokaldemokratiudvalget den 2. december 2020, sag nr. 8   

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Jakob Weber 

Tlf. nr.:  ......................... 7979 6464 

E-mail:  .......................... jaweb@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Fokusområder: 

Ændringsforslaget understøtter Lokaldemokratiudvalgets politiske fokusområder for perioden 

2019-2022, hvor det bl.a. skal gøres nemmere for lokalområderne at komme fra ide til re-

sultat og ved at understøtte deres arbejde med fondsansøgninger. Forslaget skal endvidere 

generelt understøtte foreningslivets muligheder for hjælp til fundraising. 

Beskrivelse: 

For at understøtte Kolding Kommunes lokalråd i landsbyer, centerbyer og bydele samt kom-

munens øvrige frivillige foreningers arbejde med at søge midler hjem, ansættes yderligere 

en medarbejder dedikeret til fundraising for lokalråd og foreningslivet.  

Stillingen skal tilgodese kommunens mange aktive frivillige i lokalråd og foreningsliv, så de 

kan få en kortere vej fra idé til resultat. De frivillige her gør en kæmpe ulønnet indsats, så 

derfor er det vigtigt at give dem de bedste betingelser. 

Stillingen etableres i regi af fundraising-enheden i Strategisk Vækst, for at sikre faglig sy-

nergi og sparring ift. den nuværende strategi for fundraising. Udover lønudgiften er indreg-

net omkostninger til kontorhold, mødevirksomhed, ekstern bistand m.v.  

Det vurderes at vores nuværende fundraiser henter et tocifret millionbeløb hjem årligt, til 

udvikling af vores landsbyer, og potentialet er mindst ligeså stort til en yderligere ansæt-

telse. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-02 – Fremmødevalg til ældrerådsvalg 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-S-02 – Fremmødevalg til ældrerådsvalg 

Politikområde: ................. Administrationspolitik  

Vedtaget: ....................... Økonomiudvalget den 8. december 2020, sag nr. 32 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Brian Urban  

Tlf. nr.: .......................... 79798040 

E-mail: ........................... briur@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 1.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Ældrerådet ønsker ændringsforslag vedrørende fremmødevalg til ældrerådsvalg medtaget i 

forhandlingerne om budget 2021. Byrådet besluttede på denne baggrund den 15. december 

2020, at ’Fuldt fremmødevalg fremsendes som budgetudvidelsesforslag til drøftelse ved bud-

getforhandlingerne i marts 2021’. 

Formålet er at styrke stemmeprocenten ved ældrerådsvalg. 

 

I 2017 var den gennemsnitlige stemmeprocent 64,2 % i de kommuner, der havde fremmø-

devalg, der blev holdt sammen med Kommunal- og Regionsvalget, mens stemmeprocenten 

var på 39,6 % i de kommuner, der afholdte digitalt- og/ eller brevvalg. 

 

Valg til Ældreråd kan afholdes sammen med Kommunal- og Regionsvalget, men skal adskil-

les tydeligt herfra - enten i andre lokaler eller tydelig afmærkning. Det betyder, at der skal 

etableres en separat valgorganisation. 

 

En separat valgorganisation betyder, at der skal være egen valgbestyrelse, valgledelse, 

valgadministration, valgtilforordnede, stemmetællere etc. Valgtilforordnede og stemmetæl-

lere, er i forvejen svære at fremskaffe i tilstrækkeligt antal i forbindelse med f.eks. Kommu-

nal –og Regionsvalg. Derudover er der en del praktiske opgaver som besigtigelse af afstem-

ningssteder, fremskaffe adskilte lokaler og i øvrigt håndtere alt det praktiske på valgste-

derne.  

 

Etableringen af separat valgorganisation medfører således en række konkrete udgifter og en 

række administrative forpligtigelser. Der vil således være en merudgift til konkrete forhold 

som trykning af stemmesedler, plakater, håndtering af stemmebokse, flytteomkostninger 

etc. Desuden vurderes det at der i valgåret skal afsættes en halv stilling til håndtering af 

ovenstående. 



167 

 

I forbindelse med Byrådsbehandling af forslaget den 15. december 2020 vurderede central-

forvaltningen, at afholdelse af valg til Ældrerådet i Kolding Kommune som et fremmødevalg 

sammen med kommunal- og regionalvalget vil: 

 Virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regional-

valget, således at kommunal- og regionalvalget ikke ville have karakter af første prio-

ritet i forhold til ældrerådsvalget. På den baggrund vurderer forvaltningen, at afvik-

ling af ældrerådsvalg sammen med kommunal- og regionalvalget vil være i strid med 

ovenstående vejledninger. 

 

 Kræve et særdeles væsentligt træk af medarbejderressourcer ved såvel planlægning 

som afholdelse, som kan være særdeles vanskeligt at honorere. 

 

Merudgiften ved afholdelse af fremmødevalg i stedet for eksisterende brev/digitalvalg skøn-

nes at være 1 mio. kr. i 2021 og herefter hvert 4. år. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-03 - Rengøring, merudgift afledt af COVID-19  

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-S-03 - Rengøring, merudgift afledt af COVID-19  

Politikområde: ................. Serviceudgifter, diverse.  

Vedtaget: ....................... Økonomiudvalget den 19. januar 2021, sag nr. 3 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... John Burchardt   

Tlf. nr.:  ......................... 79 79 21 05 

E-mail:  .......................... jobu@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift, Administrationspolitik 400 0 0 0 

Nettodrift, Børnepasningspolitik 2.700 0 0 0 

Nettodrift, Fritids- og Idrætspolitik 100 0 0 0 

Nettodrift, Kulturpolitik 200 0 0 0 

Nettodrift, Seniorpolitik 800 0 0 0 

Nettodrift, Socialområdet 800 0 0 0 

Nettodrift, Sundhedspolitik 400 0 0 0 

Nettodrift, Uddannelsespolitik 2.600 0 0 0 

I alt kassefinansieret 8.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Som konsekvens af COVID-19 epidemien er rengøringsniveauet hævet på tværs af kommu-

nens faciliteter for at forhindre smittespredning. Der er i budget 2021 ikke tildelt midler til 

den øgede rengøringsindsats. Dette ændringsforslag vedrører den COVID-19-rengøring, som 

udføres af Rengøring, som er kommunens egen rengøringsafdeling. Det er kommunens de-

centrale enheder, som bestiller og betaler for rengøringen.  

Såfremt niveauet fra 2. halvår 2020 videreføres og bibeholdes i hele 2021, er det samlede 

skøn til COVID-19-rengøring på 8,0 mio. kr. Såfremt COVID-19-rengøringen fortsætter frem 

til 1. juli 2021, skønnes udgiften til 4,0 mio. kr. Forsyningspolitik er ikke medtaget i dette 

forslag, da området er brugerfinansieret, og udgiften derfor skal modsvares i taksterne på 

området.  

Forudsætninger 

Timeprisen for COVID-19 rengøring var i efteråret 2020 anslået til 200 kr. pr. time, hvilket 

ikke inkluderede Rengøringsafdelingens faste omkostninger. Rengøring har oplevet en bety-

delig stigning i antallet af opgaver og medarbejdere. Dette har medført et betydeligt pres på 

de ledelsesmæssige ressourcer. Rengøring vurderer derfor, at det er nødvendigt at ansætte 

en ekstra leder, såfremt COVID-19-rengøringsniveauet fortsætter i 2021. Skønnet er derfor 
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udregnet på baggrund af en timepris på 225 kr., som vurderes at være et mere realistisk 

estimat for udgiften i 2021. 

Det årlige forbrug af rengøringstimer, som kan henføres til COVID-19-rengøring, er opgjort 

på baggrund af rengøringsniveauet i uge 40 og 41 og efterfølgende nedjusteret et antal uger 

på enkelte politikområder, hvor det antages at områdets institutioner er lukkede. Et eksem-

pel er skoleområdet, som er nedjusteret med 10 ferieuger, hvor COVID-19 rengøring ikke er 

nødvendigt. 

Den enkelte forvaltning kan nedjustere rengøringsniveauet, såfremt der ikke længere er be-

hov for øget rengøring som følge af COVID-19. På grund af opsigelsesvarsler skal ændringer 

i rengøringsniveauet ske med tre måneders varsel.  

Såfremt ændringsforslaget ikke bliver vedtaget, skal de enkelte politikområder selv finan-

siere udgifterne til den COVID-19-relaterede rengøring.   

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-04 - Sikring af Kolding Kommunes IT 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-S-04 - Sikring af Kolding Kommunes IT 

Politikområde: ................. Administrationspolitik 

Vedtaget: ....................... Økonomiudvalget den 19. januar 2021, sag nr. 3 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Chris B. Nørregaard 

Tlf. nr.: .......................... 79 79 97 38 

E-mail: ........................... chnor@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 2.042 3.500 3.500 3.500 

I alt kassefinansieret 2.042 3.500 3.500 3.500 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Andelen af digitale løsninger og kompleksiteten ift. at drifte dem og sikre et tilstrækkeligt 

højt sikkerhedsniveau vokser løbende. Herudover vil Digitaliseringsstyrelsen i løbet af 2021 

indføre markant skrappere krav til sikring af identiteter og adgang til personoplysninger. 

Hvis Kolding Kommune ikke lever op til de nye standarder kan det i yderste konsekvens be-

tyde, at der er offentlige systemer som Kolding Kommune ikke kan understøtte og borgerne 

derfor må til andre kommuner – eksempelvis ved udstedelse af NemID.  

Det foreslås derfor, at Kolding Kommunes IT-driftsområde tilføres et årligt beløb på 3,500 

mio. kr. (med virkning fra 1. maj 2021) som skal sikre, at Kolding Kommune lever op til 

statslige krav og løbende kan understøtte den efterspørgsel, der er fra borgere, virksomhe-

der og medarbejdere ift. at udvikle og sikre Kolding Kommunes digitale løsninger.  

For at ruste kommunen mod både nuværende og fremtidige cybertrusler er der brug for fire 

tekniske specialister samt indkøb af tekniske løsninger. Samlet er der behov for 3,500 mio. 

kr. årligt, hvor 2,000 mio. kr. går til at dække udgifter til fire medarbejdere, og 1,500 mio. 

kr. til tekniske løsninger.  

Tekniske løsninger omhandler:  

- PAM, SIEM og IPS/IDS for at beskytte infrastrukturen. Det er nødvendigt løbende at 

investere, så vi opdager et angreb i tide, kan beskytte data og i værste tilfælde kan 

gendanne tabt data. Kolding Kommune bliver dagligt angrebet af hackere, phishing 

mails ol. som har til formål at stjæle data eller kryptere/låse systemer og data og 

derefter kræve løspenge. Center for Cybersikkerhed vurderer pt. at truslen mod Dan-

mark er meget høj1 og som Danmarks 11 største kommune er Kolding et oplagt mål. 

                                                      
1 https://cfcs.dk/da/cybertruslen/trusselsvurderinger/cybertruslen-mod-danmark/ 
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Konsekvensen af et alvorligt angreb på dele eller hele af Kolding Kommunes IT, kan 

både betyde tab af borgernes data, medarbejdere som ikke kan arbejde i en lang pe-

riode og at borgerne mister tillid til om vi passer godt nok på deres data. 

- Implementering af NSIS. Digitaliseringsstyrelsen er gået i gang med at implementere 

en ny standard for sikring af identiteter (NSIS2), og det betyder stærkt øgede krav til 

både klassificering og kategorisering af data men også hvordan medarbejdere identi-

ficeres sikkert og at adgang til personoplysninger kun sker fra sikrede computere og 

adgangskontrol med flere faktorer. Nye statslige løsninger som MitID og Nemlogin3 

kræver at kommunerne er NSIS godkendte. 

 

Fire nye tekniske medarbejdere skal bidrage til at implementere, understøtte og arbejde 

med ovenstående tekniske løsninger i Kolding Kommune.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

  

                                                      
2 https://digst.dk/it-loesninger/nemlog-in/det-kommende-nemlog-in/vejledninger-og-standarder/nsis-stan-
darden/ 
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ADM-S-05 - Udvikling af Kolding Kommunes ansvar ifht. 

Persondataforordningen  

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-S-05 - Udvikling af Kolding Kommunes ansvar ifht.  

 ..................................... Persondataforordningen  

Politikområde: ................. Administrationspolitik 

Vedtaget: ....................... Økonomiudvalget den 19. januar 2021, sag nr. 3 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Chris B. Nørregaard 

Tlf. nr.: .......................... 79 79 97 38 

E-mail: ........................... chnor@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 583 1.000 1.000 1.000 

I alt kassefinansieret 583 1.000 1.000 1.000 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Persondataforordningen har nu virket små tre år (trådte i kraft 25. maj 2018). Med person-

dataforordningen blev en række pligter og opgaver mere tydelige og heri kom der også en 

række nye opgaver for kommunerne. Med baggrund i erfaringerne fra de sidste tre år, erfa-

ringer fra andre sammenlignelige kommuner og Datatilsynets løbende præciseringer af op-

gaverne for kommunerne, vurderes det at Kolding Kommunes nuværende indsats ikke er til-

strækkelig. Det foreslås derfor, at der tilføres 1,000 mio. kr. (Med virkning fra 1. maj 2021) 

om året til at forstærke Kolding Kommunes arbejde med lovbestemte indsatser i Personda-

taforordningen. Midlerne skal bruges til ansættelse af to nye medarbejdere, der kan vare-

tage GDPR og Persondata i Kolding Kommune.  

Kolding Kommune har i 2019 får alvorlig kritik tre gange af Datatilsynet. Hver gang der sker 

brud på borgerens datasikkerhed, manglende opfølgning på adgangskontrol i et system, læk 

af følsomme informationer etc. er der risiko for at det går ud over en borger og borgernes 

generelle tillid til Kolding Kommune falder. Når Datatilsynet udtaler kritik, eller hvis Kolding 

Kommune får bøder for ikke at overholde de lovbestemte indsatser i Dataforordningen, ska-

der det hele kommunes integritet og omdømme. Dette er med til at underminere tilliden til 

Kolding Kommunes behandling af personoplysninger om borgere og medarbejdere og øger 

risikoen for, at yderligere sager vedr. manglende overholdelse af de databeskyttelsesretlige 

regler (f.eks. også klager fra medarbejdere eller borgere) medfører et skærpet tilsyn fra Da-

tatilsynet eller i sidste ende politianmeldelse, som det er sket for Gladsaxe og Hørsholm 

kommuner. 

Den nye persondataforordning har således medført en række opgaver for kommunen, og 

synliggjort andre som kun i mindre omfang tidligere er blevet prioriteret. 
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Sammenfattende vurderes det, at den nuværende indsats på området ikke udføres tilstræk-

keligt. Der er således risiko for at der kan ske alvorlige brud hvor borgernes persondata ud-

stilles og/eller at Kolding Kommune risikerer kritik, politianmeldelser og bøder af Datatilsy-

net fordi indsatsen og efterlevelsen af lovbestemte indsatser ikke overholdes. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Finansieringspolitik 
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FIN-Ø-01 - Lånedispensation 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: ............ FIN-Ø-01 - Lånedispensation 

Politikområde: ................. Finansieringspolitik 

Vedtaget: ....................... Økonomiudvalget den 19. januar 2021, sag nr. 3 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ John Burchardt 

Tlf. nr.: .......................... 79 79 21 05 

E-mail: ........................... jobu@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Langfristet gæld, låneopta-

gelse 
-8.000 0 0 0 

Langfristet gæld, afdrag på 

lån 
155 311 312 313 

Renter 10 19 18 17 

I alt kassefinansieret -7.835 330 330 330 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune har søgt om lånedispensation på 25 mio. kr. til udbygningen af Lyshøj-

skolen fra lånepuljen for 2021 på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større 

strukturelle investeringer på de borgernære områder. 

Social- og Indenrigsministeriet har ved brev af 2. september 2020 meddelt Kolding Kom-

mune lånedispensation for 2021 på 8 mio. kr. til det ansøgte projekt.  

Det skal bemærkes, at lånetilsagnet er givet ud fra en forventning om afholdte anlægsudgif-

ter til projektet for 25 mio. kr. i 2021. Såfremt de forventede anlægsudgifter ikke realiseres 

fuldt ud, vil der ske en tilsvarende reduktion af den meddelte lånedispensation, således at 

låneprocenten for projektet er uændret. 

Det er forudsat at lånet på 8 mio. kr. hjemtages i den første halvdel af 2021 som et 25 årigt 

annuitetslån med fast rente. 

Projektet er en del af investeringsoversigten for 2021 til 2024, hvor der er afsat et rådig-

hedsbeløb på 25 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022. Projektet er altså ikke afhængig af 

der bliver optaget et lån på 25 mio. kr. i 2021. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

 

 


