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Administrationspolitik 
Området omfatter administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner, forvaltninger samt 
byrådet. Administrationspolitik omfatter også myndighedspersonale, både på byggesags-, social- 
og arbejdsmarkedsområdet.  

Andel af kommunens samlede budget: 

  

12,1% 
 Andel 

Kommunaldirektør 59% 

BUA Direktør 15% 

By– og Udviklingsdirektør 10% 

Socialdirektør 10% 

Senior, Sundheds og Fritidsdirektør 6% 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.): 675.314 

 Andel 

Administrativ organisation 77,0% 

Lønpuljer 20,2% 

Politisk organisation 2,2% 

Sundhedsudgifter m.v. 0,3% 

Faste ejendomme 0,2% 

Erhvervsudvikling, turisme og land-
distrikter 

0,1% 

Støtte til frivilligt socialt arbejde og 
øvrige sociale formål 

0,0% 

Kulturel virksomhed 0,0% 

 Andel 

Sekretariat og forvaltninger 39,5% 

Fælles IT og telefoni 17,9% 

Jobcentre 14,1% 

Voksen-, ældre- og handicapområ- 12,1% 

Det specialiserede børneområde 6,1% 

Administrationsbygninger 5,3% 

Administrationsbidrag til Udbetaling 
Danmark og Seniorpensionsenhe-
den 

4,6% 

Miljøbeskyttelse 0,7% 

Naturbeskyttelse 0,3% 

Byggesagsbehandling -0,7% 

Budget opdelt på funktioner Budget for administrativ organisation, opdelt 

 Andel 

Generelle reserver 56% 

Tjenestemandspension 22% 

Løn- og barselspuljer 13% 

Interne forsikringspuljer 9% 

Budget for lønpuljer, opdelt 
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Arbejdsmarkedspolitik 
Området omfatter dagpenge, kontanthjælp, aktivering mv., revalidering, fleks- og skånejob, faglige 
uddannelser, arbejdsmarkedsforanstaltninger samt introduktionsprogram mv. for udlændinge.  

Andel af kommunens samlede budget: 

  

28,1% 

Udover at hjælpe ledige i arbejde står området fx også for:  

• Servicerer og besøger virksomhederne. Hjælper med rekruttering 

og skaber pladser til ledige borgere, der skal i praktik eller jobaf-

prøvning. Der har i 2020 været 675 rekrutteringer til ordinære jobs 

gennem virksomhedskontakter. 

• Behandler ansøgninger om kontanthjælp, uddannelseshjælp, 

ressourceforløb m.v. 

• Godkender borgerne til fleksjob og hjælper dem med at finde et 

job. 

• Rådgiver og bevilger hjælpemidler til handicappede borgere i job. 

Servicekontakt til virksom-

heder i 2020  

3.570 
Ud af godt 3.500 virksomhe-

der i alt. 

Personer med kontakt 

til jobcentret i 2020  

15.637 

Antal personlige sam-

taler med ledige i 2020  

40.392  

Antal virksomhedspraktikforløb 

i 2019*   

2.744*  

 
Antal forløb afsluttet til job 

eller uddannelse i 2020: 

4.297. 

Arbejdsløshedsprocent i Kol-

ding Kommune i dec. 2020: 

3,7% (hele landet 4,4%). 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.):  

 Overførsler: 1.520.099 

 Serviceudgifter: 40.820 

Overførsler Andel 

Forsørgelsesydelser 84% 

Beskæftigelsesindsatser 7% 

Boligstøtte 6% 

Øvrige udgifter 3% 

De vigtigste og største projekter lige nu er: 

Flere tilbage i job. 

Borgerens centrum - forenkling og digitalisering. 

Styrke og udvikle samarbejdet med virksomhederne. 

* Der anvendes 

2019-tal, da 2020 

var atypisk pga. 

covid-19. 
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 Børnepasningspolitik 
Området omfatter dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner samt tilskud til privat 
pasning.  

Andel af kommunens samlede budget: 

 

8,3% 

Normeringer (antal børn pr. voksne) 2019 

Dagplejen 

3,2 
Hele landet: 3,3 

 

3-5 årige 

5,7 
Hele landet: 6,1 

 

0-2 årige 

2,9 
Hele landet: 3,1 

 

Antal børn i kommunal dagpleje, 

2020 

830 

Antal børn i privat pasning, 

2020 

285 

 Antal børn i private dagin-

stitutioner, 2020: 400. 

Antal børn i kommunale 

daginstitutioner, 2020: 

3.323. 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.): 463.122 

 Andel 

Daginstitutioner 59% 

Dagpleje 20% 

Private institutioner 7% 

Privat pasning 5% 

Fælles formål 5% 

Øvrig 4% 

De vigtigste og største projekter lige nu er: 

Kapacitet og kvalitet i dagtilbud. 

Et fælles børne- og ungesyn. 

Profilinstitutioner - attraktive dagtilbud i udsatte bolig-
områder. 
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 Ejendoms– og boligpolitik 
Området omfatter kommunens jordreserver, Intern Byg, offentlige toiletter, kommunalt ejede bolig- 

og erhvervsejendomme, andre faste ejendomme samt ældreboliger. 

Andel af kommunens samlede budget:  

 

0,1% 

Byggesag, fakta for 2020  

 Der er oprettet i alt 2.528 byggesager, heraf 802 erhvervssager og 1.587 
småhussager. 

 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for småhussager er på 34 dage, 
og for erhvervsbyggeri på 44 dage. 

 Der er afholdt 81 forhåndsdialoger. 

 Der er oprettet 37 indeklimasager. 

Plan, fakta for 2020  

 Der er færdiggjort 19 lokalplaner, og 35 lokalplaner er p.t. under produktion. 

 Der er  modtaget 127 sager om landzoner og 94 af dem er afsluttet. 

 

 

De vigtigste og største projekter lige nu er: 

Kolding Å (Riberdyb og Holmsminde). 

Erhvervsområdet ved Tankedalsvej. 

Marina City. 

Udvikling af Koldings havnearealer. 

Solgte byggegrunde i 2020  

15 
Salgsklare byggegrunde pr. 1.1.2021 

47  

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.):  

 Ejendoms– og boligpolitik (BF): 6.299 

 Ejendoms– og boligpolitik (CF)*: -2.659 

Ejendoms– og boligpolitik (BF) Andel 

Byfornyelse 67% 

Driftsikring af boligbyggeri 35% 

Fælles formål, bygningsafdelingen* -2% 

Kolding Ungdomsbolig anvisning 0 

*Negative beløb angiver nettoindtægter.  
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Området omfatter erhvervsservice, erhvervsudvikling samt branding og tiltrækning af virksomhe-
der, investeringer, borgere og turister til kommunen. 

Andel af kommunens samlede budget: 

 

0,4% 

Antal lønmodtagere med ar-

bejdssted i Kolding, jan. 2021 

40.943 

Andel virksomheder, der ikke 

anser rekruttering af arbejdskraft 

som en barriere, 2020 

57% 

Arbejdsstyrke 60 min. fra Kol-

ding, 2018 

525.400 

Antal nye virksomheder, 1. kvar-

tal 2021 

396 
1. kvartal 2020: 379 

Indpendling, 2019  

22.653 
 

Udpendling, 2019  

16.072 
 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.): 24.855 

 Andel 

Erhvervsservice 68% 

Branding/markedsføring 15% 

Turisme 10% 

Øvrig 7% 

Erhvervspolitik 
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Området omfatter drift af kommunale fritids-/idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke-kommunale 

fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud i henhold til folkeoplysningslovens rammer. 

Andel af kommunens samlede budget: 

  

1,4% 

Aktive i kommunalt støttede fritids- og idrætsforeninger i 2020 

Fordelt på 171 idrætsforeninger, 20 spejderkorps og 73 andre:  

0 – 12 årige: 10.873 medlemmer 

13 – 18 årige: 5.682 medlemmer 

19 – 24 årige: 3.575 medlemmer 

25 – 59 årige: 15.680 medlemmer 

+60 årige: 10.956 medlemmer 

I alt: 46.766 medlemmer  

Samlede antal aktive medlemmer i 

kommunalt støttede fritids- og 

idrætsforeninger: 

46.766 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.): 78.481 

 Andel 

Service og drift 47% 

Fritid– og idræt 31% 

Svømmefaciliteter 12% 

Fritidsaktiviteter, puljer og projekter 7% 

Kolding som talentkommune 3% 

Lystbådehavnen 0% 

Fritids– og idrætspolitik 

Fritids- og idrætspolitikken: Vores fritid er værdifuld. Det er i fritiden, vi dyrker de interesser og aktiviteter, 
vi er optaget af. Det er i fritiden, vi skaber meningsfulde og frivillige fællesskaber, som binder os sammen – derfor 
er visionen for Kolding Kommunes Fritids- og Idrætspolitik AKTIVE FÆLLESSKABER GENNEM HELE LIVET. 
Fritids- og Idrætspolitikkens indsatsområder spiller i høj grad op til Kolding Kommunes vision ”Sammen designer vi 
livet” og kommunes øvrige politikområder. Det er vigtigt, at vi i fællesskab både bevarer og udvikler fritids- og 
idrætslivet i hele Kolding Kommune. 

Bevæg dig for livet: I Kolding er vi vilde med at bevæge os! Derfor er vi visionskommune i projektet Bevæg 
dig for livet 2019-2023. Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største 
partner-skabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at 
sætte Danmark i bevægelse. Helt konkret er visionens målsætning, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke 
idræt, og at 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68 
procent af befolkningen var idrætsaktive, og 41 procent var medlem af en idrætsforening. I Kolding svarer det til, at 
6.500 flere borgere skal blive fysisk aktive, hvoraf de 5.000 skal blive foreningsaktive. Det er målet frem mod 2023. 

Hertil kommer voksenundervisningsom-

rådet med 11 aftenskoler og over 5.000 

kursister. 
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Området omfatter Klimatilpasning, spildevand og vandforsyning. 

Andel af kommunens samlede budget:  

 

0,0% 

Klimatilpasning, spildevand og vandforsyning  

 Helhedsplanlægning for klimatilpasning via risikostyringsplanen for Kolding, som inklu-
derer både stormflod og regnvand. 

 En række klimatilpasningsprojekter med udgangspunkt i klimatilpasningsplanen fra 
2015 som fx pumpesluse og vandparkeringspladser til samlet set 200 mio. kr., som fi-
nansieres af spildevandstaksten. 

 Myndighedsopgaver inden for renovering og udbygning af kloaknettet så det opgrade-
res til større klimapåvirkning i fremtiden, samt løbende tilsyn med virksomheders spil-
devandsforhold. 

 Kontrol med vandkvaliteten hos kommunes 34 vandværker og ca. 700 ejendomme 
med egen vandforsyning, samt tilsyn og kontrol hos ca. 150 erhvervsindvindere. 

 Stærkere grundvandsbeskyttelse i nærområdet til vandværkernes ca.100 indvindings-
boringer. 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.): 503 

 Andel 

Klimatilpasning 60% 

Spildevand 29% 

Vandforsyning 11% 

Klimapolitik 
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 Kulturpolitik 
Området omfatter musik, kulturarv og lokalhistorie, kunst og design, litteratur og medier, teater, 

Andel af kommunens samlede budget: 

  

1,7% 

 Koldingbibliotekerne havde 537.371 besøgende i 2019. 

 Kulturskolen Kolding afholder 250 koncerter/ferniseringer om året med mellem 20 og 2500 
publikummer pr. arrangement. 

 Godset solgte I 2019 28.817 koncertbilletter til koncerter arrangeret i regi af regionalt spil-
lested. Godset arrangerede 187 koncerter i 2019 

 Stadsarkivet: 3.308 borgere var i 2019 på Stadsarkivet og søge historiske oplysninger. 

 Trapholt  havde i 2019 98.631 besøgende 1.765 borgere deltog i 2020 i Trapholts borger-
inddragende projekter med hæklede og broderede bidrag 

 Kolding Egnsteater: har i sæson 2018/2019 afviklet 141 forestillinger  

 Geografisk Have: havde 86.277 gæster i 2019 

 Nicolai Kultur havde 137.229 gæster og brugere i 2019. 

 Nicolai Bio havde 21.170 gæster i 2019. 

 Museum Kolding Det tidligere Museet på Koldinghus (nu Museum Kolding) havde 126.994 
gæster i 2019 

 Kongernes Samling Første januar 2021 flyttede Kongernes samling ind på Koldinghus. 

 Kongernes Samling Koldinghus har 3 udstillinger planlagt i 2021 

 Harteværket havde 12.500 besøgende i 2019 

 Jazztown Kolding afholdt 75 koncerter i Kolding i 2019 

Kolding Bibliotek ugentlige åbningstid 

fordelt på alle ugens dage:  

69 timer  

Antal ugentlige elever på Kulturskolen Kolding  

2.150 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.): 94.208 

 Andel 

Kulturinstitutioner 57% 

Tilskud 37% 

Puljer 2% 

Skulpturer og bygninger 2% 

Kultur projekter 1% 
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 Lokaldemokratipolitik 
Politikken understøtter borgerdrevne initiativer til udvikling i centerbyerne, landsbyerne og Kol-
dings bydele. 

Andel af kommunens samlede budget: 

  

0,1% 

Centerbyerne  

Centerbyerne i Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld har hver sit lokalråd som arbejder for at understøtte 

lokale initiativer og en positiv udvikling. Til støtte for det arbejde har hver af de tre centerbyer en pulje på 

190.000 kr. til lokale projekter. 

 

Landsbyerne 

Kolding kommune har lokalråd i 20 landsbyer som arbejder for at understøtte lokale ideer, fællesskab og en 

positiv udvikling i landsbyen. Lokalrådene er organiseret i Landsbyforum der tjener som samlet kontaktpunkt 

og samarbejdsflade til kommunen. Landsbyforums medlemmer mødet 2 gange årligt med Lokaldemokrati-

udvalget som er byrådets stående udvalg på området. Lokalrådene kan søge i en landsbypulje på 

2.740.000 årligt til initiativer der understøtter den lokale udvikling. 

 

Fondsstøtte 

Kolding kommunes fundingenhed under Strategisk Vækst hjælper  

lokalrådene med at kvalificere ansøgninger til private fonde m. h. p. 

at kunne gennemføre større projekter lokalt. 

 

 

Koldings bydele 

En række lokalområder i Kolding har nedsat et lokalråd der arbejder med at indfange og udvikle lokale ideer 

samt bringe lokale spørgsmål ind til byrådet. Kolding kommune har en bydelspulje på årligt 425.000 kr., hvor 

lokalråd, grundejerforeninger og andre kan søge midler til lokale initiativer der understøtter fællesskab. 

6 lokale fondsansøgninger 

har i 2019 og 2020 tilsammen 

fået 5.365.000 kr. i støtte.  

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.): 3.462 

 Andel 

Landsbyerne 62% 

Centerbyerne 16% 

Koldings bydele 12% 

Landsbyfællesskabsplaner 10% 
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 Miljøpolitik 
Området omfatter miljø, natur og grøn omstilling, herunder blandt andet myndighedsopgaver 

inden for virksomheder og landbrug, naturforvaltning og - formidling, bæredygtig omstilling, samt 

skadedyrsbekæmpelse. 

Andel af kommunens samlede budget: 

  

0,1% 

Industri 

Fører tilsyn med ca. 200 virksomheder ud 

af i alt 800 tilsynspligtige virksomheder år-

ligt  – samt godkendelser på ca. 20 virk-

somheder årligt med en samlet årlig ind-

tægt på ca. 500.000 kr. i brugerbetaling.  

Landbrug 

 Miljøgodkendelser og –tilladelser, 

revurderinger, anmeldelser og miljø-

tilsyn på husdyrbrug. Desuden be-

handles sager om affaldsprodukter til 

jordbrugsformål og for både husdyr-

brug og planteavlsejendomme.  

 I Kolding Kommune er der ca. 1.800 

landbrugsejendomme, hvoraf ca. 350 

er husdyrbrug. 

Natur og Vand  

 Kommunen vedligeholder 300 km 

offentligt vandløb for et budget på ca. 

1,8 mio. kr. årligt. 

 Bruger årligt 1 mio. kr. til naturgenop-

retning- og mindre stiprojekter, vand-

løbsprojekter. 

 Bruger årligt ca .0,6 mio kr. til be-

kæmpelse af kæmpe bjørneklo. 

Klima og bæredygtighed 

 Udvikling af en plan for 70 % C02-reduktion. 

 Driver ’Center for Bæredygtighed’ som er kommu-

nens fælles brohoved for samarbejde om imple-

mentering af bæredygtighedsstrategien ’Kolding 

2030 - Sammen designer vi fremtidens bæredygti-

ge samfund’.  

Antal rotteanmeldelser, 2020: 

4.238 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.): 7.912 

 Andel 

Natur og Vand 98% 

Klima og bæredygtighed 2% 

Fællesomkostninger 2% 

Redux 1% 

Industri* -1% 

Landbrug* -1% 

*Negative beløb angiver nettoindtægter.  
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 Seniorpolitik 
Området omfatter primært hjemmehjælp, sygepleje, plejehjem, madservice og aktiviteter. Mod-

tagerne af ydelserne er typisk, men ikke udelukkende, borgere over 65 år. 

Nøgletal: 

Hjemmehjælpsmodtagere: 2.276 borgere    Sygeplejemodtagere:1.242 borgere 

Plejeboliger: 568 plejeboliger fordelt på 13 plejehjem.  Midlertidigt ophold Vesterløkke: 28 pladser  

Ældreboliger: 686 boliger      Madservicekunder: 633 modtagere 

Brugerstyrede huse: 20 huse     Ansatte: 1.450 medarbejdere 

Andel selvhjulpne borgere 65+ (pr 1/9 

2020):  

76,7% 

Andel selvhjulpne borgere 80+ (pr 1/9 

2020):  

47,1% 

Andel af kommunens samlede budget: 

  

13,1% 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.): 728.202 

 Andel 

Plejehjem, Aktivitet og køkken 46% 

Hjemmehjælp 24% 

Sygeplejen 17% 

Øvrig 13% 

Seniorpolitikken skal gå på to ben:  

Vi skal tilbyde borgerne den ældrepleje der passer bedst til netop deres behov: Vi skal tage indivi-
duelle hensyn, tilpasse ældreplejen til det liv og de forventninger borgerne har, og vi skal møde borgerne 
på deres præmisser. Derfor hviler tilgangen til borgerne på intentionerne i ’Selvværd og Sammenhæng’, 
levereglerne heri og det kontinuerlige fokus på hvad der er vigtigt for borgerne. De samme intentioner går 
igen i måden vi møder borgerne på. Vi vil gerne vide hvad der giver mening for borgerne og have en dia-
log om, hvordan hjælpen bedst tilrettelægges i forhold til den enkelte borgers behov. Disse intentioner er 
der fokus på i det overordnede fokusområde ’Tættere På’. 

Vi skal sikre gode rammer for fremtidens ældrepleje: Der kommer markant flere 80+ årige borgere 
i Kolding Kommune de kommende år. Derfor vil behovet for ældrepleje stige. Der bliver behov for nye 
plejeboliger, nye daghjemspladser for borgere med demens og for flere hjemmehjælpere og sygeplejer-
sker. Derfor skal der kontinuerligt være fokus på, at rammerne for en fortsat god ældrepleje er på plads. I 
’Plejeboligplanen’ er der således fokus på, at der kommer til at mangle 170 plejeboliger frem mod år 2031 
og i ’Den fysiske udviklingsplan’ er der konkrete forslag til, hvordan der kan etableres flere plejeboliger.  
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 Socialpolitik 
Området omfatter tilbud til børn og unge i udsatte positioner, børn og unge med funktionsned-

sættelser samt Sundhedsplejen. Voksne med sociale og psykiatriske udfordringer, misbrugsom-

rådet, krisecentre, forsorgshjem samt tilskud til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.  

Andel af kommunens samlede budget:  

 

5,4% 

 Hjælper børn og unge og deres familier i udsatte positioner, som har brug for særlig støtte til at udvikle sundhed og 

trivsel. Hjælpen gives via forskellige indsatser som f.eks. rådgivning og vejledning, kontaktpersonordning, familiebe-

handling, aflastning samt flere andre støtteindsatser og anbringelse.  

 Hjælper børn og unge og deres familier, hvor barnet eller den unge har en betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk 

funktionsevne og/eller en indgribende kronisk/langvarig lidelse. Hjælpen gives via forskellige indsatser som f.eks. 

rådgivning og vejledning, aflastning og afløsning, hjælpemidler og boligændringer, kompenserende ydelser ift. mer-

udgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt flere andre støtteindsatser og anbringelse.  

 Tilbyder rådgivning (også anonym) og forebyggende støtte til alle børn og unge og deres familier i Kolding Kommune 

blandt andet på skoler, dagtilbud, børnefamiliehuset og Ungekontakten. 

 Har opsøgende indsatser for kriminalitetsforebyggelse generelt og i udsatte boligområder 

 Bidrager via sundhedsplejen til at sikre alle børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund 

voksen tilværelse. Hjælpen tilbydes allerede i graviditeten og fortsætter op igennem skolealderen og gives via råd og 

vejledning, både i forbindelse med hjemmebesøg og i tæt tilknytning til skoler, daginstitutioner og dagplejen.  

 Hjælper voksne med sociale og psykiatriske udfordringer via dag- og døgntilbud samt andre støtteindsatser som 

f.eks. støtte i eget hjem, aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse. Fælles for indsatserne 

er at de sker gennem visitation, og hjælpen skal skabe de gode løsninger og det der giver mening for borgeren.  

 Arbejder med forskellige initiativer som bidrager til samarbejde, rådgivning og vejledning i forhold til pårørende.  

Udsatte børn og unge i pct. af befolk-

ningen (0-22 år) i 2020  

3,5% 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.):  

 Serviceudgifter: 289.859 

 Overførsler: 8.861 

Serviceudgifter Andel 

Voksenpsykiatri 30% 

Misbrugsområdet 6% 

Børn og unge 55% 

Udsatte voksne 4% 

Sundhedsplejen 5% 
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 Socialøkonomi-, Handicap
- og Hjælpemiddelpolitik 

Andel af kommunens samlede budget: 

  

6,9% 
 Hjælper voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevner via en bred vifte af dag- og døgn-

tilbud, bofællesskaber samt andre støtteindsatser som f.eks. støtte i eget hjem, ledsagelse og personlig assi-
stance, aktivitets og samværstilbud samt tilbud om beskyttes beskæftigelse. Fælles for indsatserne er at de sker 
gennem visitation og hjælpen skal skabe de gode løsninger og det der giver mening for borgeren.  

 Hjælper voksne med både svære og lettere senhjerneskader via højt specialiserede dag- og døgntilbud samt støt-
te i eget hjem . 

 Har væresteder for voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevner og praktiske udfordrin-
ger med blandt andet det formål at styrke fællesskaber. 

 Arbejder med forskellige initiativer som bidrager til samarbejde, rådgivning og vejledning i forhold til pårørende  

 Yder støtte til hjælpemidler, der kan afhjælpe borgerens funktionsnedsættelse, lette dagligdagen i borgerens hjem 
samt er nødvendigt i borgerens arbejdsliv. Støtten ydes via Hjælpemiddelafdelingen og indeholder over 60.000 
forskellige hjælpemidler . 

 Yder støtte til køb af handicapbiler og boligindretning . 

 Understøtter lokale socialøkonomiske/socialt ansvarlige iværksættere og hjælpe små og mellemstore virksomhe-
der til at skabe vækst på den økonomisk og sociale bundlinje. 

 Sikrer at der er fokus på et erhvervsrettet samarbejde mellem Kolding Kommune og Socialøkonomiske/socialt 
ansvarlige virksomheder.

Voksenhandicap mv. i procent af 

 befolkningen (18-64-årige) i 2020 
2,3% 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.):  

 Serviceudgifter: 381.750 

 Overførsler: 1.291 

Serviceudgifter Andel 

Voksenhandicap 88% 

Hjælpemiddelområdet 12% 

Socialøkonomi 0% 

Området omfatter tilbud til voksne med funktionsnedsættelse og med særlige behov samt hjæl-

pemiddelområdet, samt tilskud til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. 
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 Sundhedspolitik 
Området omfatter tandplejen, genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, forebyggelse og sundheds-

fremme samt døgnrehabilitering og drift af Sundhedscenter Kolding. Hertil kommer det koordine-

rende ansvar for sundhedsaftaler med regionen og medfinansiering af de regionale sundhedsud-

gifter.  

Andel af kommunens samlede budget: 

 

2,0% 

Nøgletal: 

Sundhed og Træning – 5.244 unikke borgere 

Døgnrehabilitering Kolding – 125 borgere 

Kommunal tandpleje – 35.706 konsultationer/besøg 

Vederlagsfri fysioterapi - 1.219 borgere  

 

Institutioner: Antal årsværk: 172 

Sundhedscenter Kolding (Døgnrehabilitering, genoptræning, sundhedsfremme og forebyg-
gelse, tandregulering, special-, omsorgs- og socialtandpleje, køkken og sekretariat).    
3 børne- og ungdomstandplejeklinikker (Vamdrup, Bramdrupdam og Riis Toft). 

Nettodriftsudgifter til kommunal med-

finansiering af regionale sundheds-

udgifter pr. indbygger i 2020  

3.980 kr. 

Nettodriftsudgifter til kommunale sund-

hedsopgaver pr. indbygger i 2020  

 

1.187 kr.  

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.): 111.166 

 Andel 

Kommunale genoptræning og vedli-
geholdelsestræning 

40% 

Kommunal tandpleje 30% 

Vederlagsfri fysioterapi 14% 

Sundhedsfremme og Forebyggelse 12% 

Andre sundhedsudgifter 5% 

Sundhedsområdet arbejder målrettet med at implementere Borgerens Centrum og Selvværd & 

Sammenhæng. Det betyder blandt andet en målsætning om at sætte nye standarder på sund-

hedsområdet og medvirke til det næste paradigmeskifte fx på baggrund af erfaringer fra projektet 

og tilgangen Ligevægt.  
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 Uddannelsespolitik 
Området omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), 
skolebibliotekerne, Pædagogisk Central og ungdomsskoler. Endvidere varetages samarbejdet med 
private og selvejende institutioner, herunder videregående uddannelser og ungdomsuddannelser.  

Andel af kommunens samlede budget: 

  

16,4% 

Løfteevne af-

gangseksamen 

2018/2019 

 
Dansk 

0,4 
 
Matematik 

0,6 
En score over 0 betyder at eleverne 

klarer sig bedre end forventet ud fra 

deres baggrund 

 

Gennemsnit folkeskolens 

afgangseksamen 

2019/2020 

7,4 
Hele landet: 7,4  

Gennemsnitligt  

elevfravær 2019/2020 

4,7 % 
Hele landet: 5,2 %  

Antal børn i SFO (budgettal 

2021) 

Førskolebørn 48 

0.-3. klasse 3.050 

4.-6. klasse 122 

Antal børn i skoletilbud (tal 

fra nov. 2020) 

Folkeskoler 8.910 

Specialskoler 564 

Privatskoler 2.081 

Efterskoler 503 

Hertil kommer voksne og unge på 

CSV og UU 

 Antal børn i privatskoler  

2020: 2.081. 

Antal børn i kommunale fol-

keskoler: 8.910. 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.): 912.996 

 Andel 

Folkeskoler 54% 

Kommunale specialskoler og interne 
skoler i dagbehandlingstilbud 

16% 

Øvrige 14% 

Bidrag til statslige og private skoler 9% 

Skolefritidsordninger 4% 

De vigtigste og største projekter lige nu er: 

En god skole for alle. 

Et fælles skolevæsen. 

Et fælles børne- og ungesyn. 

Videreudvikling af Kolding som uddannelsesby. 
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 Vej– og Parkpolitik 
Området omfatter parker, legepladser, skove, strandområder og kolonihaver. Endvidere omfatter 
området rengøringsafdelingen, det kommunale vejvæsen, vintervedligeholdelse og kollektiv trafik. 

Andel af kommunens samlede budget: 

  

3,4% 

Parker og grønne områder  

90 hektar græs 

13.km hæk 

2,5 hektar pur 

9.500 vejtræer 

347 hektar skov 

10 strande heraf de 4 med blå flag 

21 legepladser 

1.330 km vejrabatter  

Veje og stier 

Drift og vedligehold af 

1.230 km vej 

225 km cykelsti  

415 km fortov 

25.000 gadelys, 

21.000 gadelysmaster 

800 km kabler  

350 styreskabe til gadebelysningen 

30.000 vejbrønde  

500 km stik- og hovedledninger til vej-
afvanding 

350 km grøfter fordelt  

3.000 vejunderføringer 

200 broer  

Renholdelse af veje, pladser og grønne områder 

 

Hver uge foretages tømmes 780 affaldsstativer to 

gange. Der indsamles affald på mere end 150 hektar i 

byerne. Der efterses og renses over 60 broer, bygvær-

ker og elementer for graffiti. 

Vinter 

Sammenlagt 65 ruter sikrer, at der bliver 
saltet og ryddet for sne på veje, stier og 
fortove. Til det bruges ca. 3.000 tons 
salt i løbet af en normal vinter, men de 
seneste år har det været det halve på 
grund af milde vintre.  

Hver måned bliver 77 km indfaldsveje 

snappet for affald. 

26 offentlige toiletter rengøres 5700 gan-

ge om året. 

Oprindeligt budget 2021 (1.000 kr.): 188.312 

 Andel 
Busdrift 30% 
Øvrige 25% 
Fornyelse af belægninger 16% 
Rabatter, afvanding, renhold og graffiti-
fjernelse 

12% 

Administration (Anlæg og Drift området) 10% 

Vedligeholdelse af belægninger, broer, 
tunneller og p-arealer 

9% 
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