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BØR-S-01 – Merituddannelse til pædagog 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børnepasningspolitik 

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 4.400 2.600 2.000 0 

I alt kassefinansieret 4.400 2.600 2.000 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der søges om midler til etablering af merituddannelse fra pædagogmedhjælper til pædagog.  

Der fremsendes tilsvarende budgetønske om merituddannelse af pædagogiske assistenter, men da udfor-

dringen med rekruttering, særligt gælder rekruttering af pædagoger, har dette forslag særlig prioritet.  

 

Der forventes i løbet af de kommende år en rekrutteringsudfordring på det pædagogiske fagområde. Det 

gælder særligt rekruttering af pædagoger. Rekrutteringsudfordringen forventes at være landsdækkende og 

vil således også berøre Kolding Kommune. Det skyldes bl.a., at store årgange, hvoraf en del er pædagogud-

dannede, fratræder arbejdsmarkedet i de kommende år. Samtidig tilhører de pædagoger, der uddannes i 

disse år, små årgange. Derudover er tilslutningen til pædagoguddannelsen i øjeblikket nedadgående samti-

dig med, at de indførte minimumsnormeringer, der sætter rammer for antallet af børn pr. voksen i vuggestuer 

og børnehaver, med et forventet stigende antal børn, vil medføre generelt behov for mere pædagogisk per-

sonale i fremtiden. Der er dermed en risiko for, at det ikke vil være muligt at rekruttere tilstrækkeligt uddannet 

personale til at fastholde den ønskede normering i fremtiden. 

 

Merituddannelsen til pædagog er tiltænkt nuværende ansatte pædagogmedhjælpere og pædagogiske assi-

stenter på Dagtilbuds-, Skole- og Familieområdet.  

Uddannelsen varer 2 år og 10 måneder. Det første år er fuldtidsstudie, og den efterfølgende tid er deltidsstu-

die, hvor medarbejderen studerer 10 timer om ugen, og arbejder de resterende timer. Medarbejderen fast-

holder sin løn under uddannelsen, og der er vikar for medarbejderen i de timer vedkommende studerer. For 

at uddannelsen kan starte op, skal der stilles med et hold, svarende til ca. 20 studerende. 
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Med ovenstående foreslåede ordning overtager Kolding Kommune finansieringen af merituddannelsen. En 

finansiering som ellers i udgangspunktet er placeret ved andre offentlige instanser og institutioner – herunder 

SU-styrelsen og uddannelsesinstitutionerne. Udgifterne til forslaget er dels forbundet med vikardækning for 

de medarbejdere, som er på uddannelsen og dels til betaling for materialer og øvrige uddannelsesudgifter. 

Der er indregnet de refusioner, der kan søges til medarbejdere, der videreuddanner sig. 

 

For et hold på 20 studerende vil udgiften samlet blive ca. 9,0 mio. kr., hvoraf størstedelen af udgiften vil ligge 

i det første år af uddannelsen, hvor der er fuld vikardækning.  

Alle beregninger er med udgangspunkt i fuldtidsstillinger. 

 

Den andel af midlerne som tilfalder Børnepasningspolitik vil indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalin-

gen, således af 25% af udgiften finansieres gennem forældrebetalingen. Der er ikke taget højde for denne 

mulige indtægt i beregningerne, da fordelingen af studerende mellem Børneområdet, Skoleområdet og Fa-

milieområdet ikke kendes. Hvis fordelingen af et hold på 20 studerende bliver med 2/3 del på Børneområdet 

vil forældrebetalingen udgøre 1,5 mio. kr. fordelt ud over de 3 år uddannelsen varer, og betyde en takststig-

ning på ca. 15 kr. pr. vægtet enhed i de første år, og vil falde i takt med udgiften sidste 2 år.  

 

Forslaget om merituddannelse til pædagog skal ses som en investering til en bæredygtig vækst, så der er 

tilstrækkeligt uddannet personale til den forventede stigning i børnetal i Kolding Kommune de kommende år. 

Det vil derudover være en investering i den sociale bæredygtighed, så Kolding Kommune forbliver en attrak-

tiv arbejdsplads, hvor vi fastholder og efteruddanner vores dygtige personale. 

 

Hvis ikke forslaget vedtages, vil projektet ikke kunne gennemføres, og den afledte gevinst i forhold til rekrut-

teringsudfordringen vil ikke kunne opnås, og det kan blive en udfordring at holde niveauet af uddannet per-

sonale fremadrettet, som kan gå ud over kvaliteten på området.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BØR-S-02 – Merituddannelse til pædagogisk assistent 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børnepasningspolitik 

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 0 700 1.000 

I alt kassefinansieret 0 0 700 1.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der søges om midler til etablering af merituddannelse fra pædagogmedhjælper til pædagogisk assistent.  

Der fremsendes tilsvarende budgetønske om merituddannelse af pædagoger. 

 

Der forventes i løbet af de kommende år en rekrutteringsudfordring på det pædagogiske fagområde. Det 

gælder særligt rekruttering af pædagoger. Rekrutteringsudfordringen forventes at være landsdækkende og 

vil således også berøre Kolding Kommune. Det skyldes bl.a., at store årgange, hvoraf en del er pædagogud-

dannede, fratræder arbejdsmarkedet i de kommende år. Samtidig tilhører de pædagoger, der uddannes i 

disse år, små årgange. Derudover er tilslutningen til pædagoguddannelsen i øjeblikket nedadgående samti-

dig med, at de indførte minimumsnormeringer, der sætter rammer for antallet af børn pr. voksen i vuggestuer 

og børnehaver, i takt med forventet stigende børnetal, vil medføre behov for mere pædagogisk personale i 

fremtiden. Der er dermed en risiko for, at det ikke vil være muligt at rekruttere tilstrækkeligt uddannet perso-

nale til at fastholde den ønskede normering i fremtiden. 

 

Merituddannelsen til pædagogisk assistent er tiltænkt nuværende ansatte pædagogmedhjælpere på Dagtil-

buds-, Skole- og Familieområdet. Uddannelsen varer 42 uger hen over en 2 årig periode. Medarbejderen er 

afsted på uddannelse i hele perioden, og fastholder sin løn imens. Der ansættes vikar for vedkommende i 

hele perioden. For at uddannelsen kan starte op, skal der stilles med et hold, svarende til ca. 20 studerende.  

Det foreslås, at merituddannelse til pædagogisk assistent først starter op i 2025, da der også er søgt om 

midler til opstart af merituddannelse til pædagog, og det kan blive vanskeligt at have to hold afsted samtidigt 

i forhold til rekruttering af vikarer. 
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Det gør sig igen gældende, at Kolding Kommune med ovenstående foreslåede ordning overtager finansierin-

gen af merituddannelsen fra andre offentlige instanser og institutioner, herunder SU-styrelsen og uddannel-

sesinstitutioner. 

 

For et hold på 20 studerende vil det samlet koste ca. 1,7 mio. kr. ex. evt. indtægt fra Kompetencefonden, da 

der skal ansøges om midler fra Kompetencefonden, og denne kan være opbrugt. 

Alle beregninger er med udgangspunkt i fuldtidsstillinger. 

 

Den andel af midlerne, som tilfalder Børnepasningspolitik, kan indgå i beregningsgrundlaget for forældrebe-

talingen, således at 25% af udgiften finansieres gennem forældrebetalingen. Forældrebetalingen vil dog ikke 

stige markant, da udgiften til merituddannelse til pædagogisk assistent fordelt ud på de to år er mindre be-

løb, der ikke påvirker forældrebetalingen væsentligt. 

 

Forslaget om merituddannelse til pædagog skal ses som en investering til en bæredygtig vækst, så der er 

tilstrækkeligt uddannet personale til den forventede stigning i børnetal i Kolding Kommune de kommende år. 

Det vil derudover være en investering i den sociale bæredygtighed, så Kolding Kommune forbliver en attrak-

tiv arbejdsplads, hvor vi fastholder og efteruddanner vores dygtige personale. 

 

Hvis ikke forslaget vedtages, vil projektet ikke kunne gennemføres, og den afledte gevinst i forhold til rekrut-

teringsudfordringen vil ikke kunne opnås, og det kan blive en udfordring at holde niveauet af uddannet per-

sonale fremadrettet, som kan gå ud over kvaliteten på området.  

  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BØR-S-03 – Kapacitetsudvidelse i dagtilbud 

Tilskud til pasning af egne børn 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børnepasningspolitik 

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse d. 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 400 0 0 0 

I alt kassefinansieret 400 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Udvalget for Børn og Uddannelse besluttede på mødet i juni 2022 at etablere en forsøgsordning i indevæ-

rende år med tilskud til pasning af egne børn. Der gives tilskud på 3.500 kr. om måneden til pasning af eget 

barn i alderen op til to år og 11 måneder for en varighed af op til seks måneder. Det foreslås, at denne for-

søgsordning videreføres i 2023, så der afsættes 400.000 kr. til at yde tilskud, og at ordningen ophører ved 

udgangen af 2023, eller når puljen er brugt op.  Beløbet svarer til, at der kan gives tilskud til gennemsnitligt 

9-10 børn om måneden i hele 2023. 

 

Muligheden for at yde tilskud til pasning af eget barn fremgår af dagtilbudslovens §§ 86 – 91, hvoraf det bl.a. 

fremgår, at ansøgeren ikke må modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt, at ansøge-

ren skal have opholdt sig i landet i syv ud af de seneste otte år, og at ansøgeren ikke samtidig må have en 

dagtilbudsplads til sit barn. 

 

Med det nuværende forsøg i andet halvår af 2022, har der pt. været 8, der har fået tilskud. Det må derfor for-

ventes, at ordningen med ovenstående forudsætninger vil blive anvendt i 2023. Hvorvidt forslaget reelt frigør 

dagtilbudspladser, er svært at vurdere. Hvis en eller flere af familierne ville have holdt barnet hjemme også 

selvom de ikke havde fået tilskud, ændres pladsbehovet således ikke. Modsat frigøres der dagtilbudspladser 

ved de familier, der ville have meldt barnet i et dagtilbud, hvis ikke de havde fået tilskud, og de reelle udgifter 

til ordningen vil dermed være mindre. Det er ikke muligt at estimere på i hvilket omfang afledte besparelser 

vil reducere beløbet på 400.000 kr.  
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Forslaget bidrager til den bæredygtige vækst. Vedtages forslaget ikke kan pasningsgarantien blive mere ud-

fordret i 2023 end allerede forventet. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BØR-S-04 – Kapacitetsudvidelse i dagtilbud 

Øget kapacitet i Dagplejen 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børnepasningspolitik 

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse d. 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.900 1.900 1.900 1.900 

I alt kassefinansieret 1.900 1.900 1.900 1.900 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Antallet af dagplejere i kommunen falder. Det har ikke været muligt at ansætte i takt med fratrædelser, og det 

øger løbende kapacitetsudfordringerne. Tendensen ses mange steder i landet. 

 

Dagplejen i Kolding har iværksat forskellige tiltag for bedre at kunne både rekruttere og fastholde dagple-

jerne. Som et yderligere tiltag foreslås det, at der tilføres budget til seks gæstedagplejere. Det vil betyde, at 

dagplejerne kun i begrænset omfang vil få et 5. barn i gæstepasning, og at de bedre kan få/afholde fridage, 

ferie m.v., og at det kan blive nemmere at gæsteplacere børnene ved en kendt gæstedagplejer. Dagplejen 

vurderer, at det vil give et bedre og mere bæredygtigt arbejdsmiljø og dermed øge muligheden for fasthol-

delse og rekruttering. Forslaget bidrager dermed til den sociale bæredygtighed. Gennemføres forslaget ikke, 

kan det forlænge udfordringen med rekruttering af nye dagplejere. 

 

Forvaltningen vurderer, at omfang og effekt er svær at estimere, og at det i nuværende rekrutteringssituation 

vil være udfordrende at gennemføre. De årlige driftsudgifter forbundet med forslaget udgør ca. 2,5 mio. kr. 

brutto og 1,9 mio. kr. netto. Det vil give en stigning i forældrebetalingen på ca. 70 kr. om måneden på dag-

plejetaksten. 

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til oprettelse af dagtilbudspladser, BØR-A-02, 

BØR-A-03, BØR-A-04, BØR-A-05 og BØR-A-06. 

Indholdsfortegnelse 
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BØR-A-01 – Køkkenfaciliteter til frokostordning i  

Daginstitutionen Brunebjerg 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børnepasningspolitik 

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg – produktionskøkken 3.600 0 0 0 

Anlæg – modtagerkøkken 1.500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 5.100 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Ifølge Dagtilbudslovens bestemmelser skal der hvert 2. år afholdes valg om forældrebetalt frokostordning i 

kommunale dagtilbud. 

Ved valget i foråret 2022 har forældrene i Daginstitutionen Brunebjergs børnehaveafdeling valgt frokostord-

ning til, og der skal derfor inden sommeren 2023 være etableret frokostordning for denne børnegruppe, som 

er på ca. 75. 

Vuggestueafdelingen i Daginstitutionen Brunebjerg har allerede forældrebetalt frokostordning. Der er ca. 24 

vuggestuebørn. 

 

Budgetforslaget er delt op i 2 muligheder, hvor Daginstitutionen Brunebjerg enten etableres som produkti-

onskøkken til hele institutionen, eller etableres som modtagerkøkken med levering af mad fra ekstern leve-

randør. Selve frokostordningen med råvarer og produktion af maden finansieres af forældrebetalingen, det er 

alene etablering af køkkenforholdene, der skal findes finansiering til.  

 

Produktionskøkken 

Vuggestueafdelingen i Daginstitutionen Brunebjerg får i dag produceret frokostordning af køkkenpersonale i 

institutionen. Køkkenet i institutionen kan dog i de nuværende rammer ikke producere frokostordning til både 

vuggestuebørn og børnehavebørnene. Hvis der fortsat skal produceres frokostordning i institutionen skal 

køkkenet udvides. Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning har afdækket udgifter til ombygning såle-

des, at køkkenet kan producere mad til ca. 100 børn. Ombygningen vil koste ca. 3,6 mio. kr. 
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Modtagerkøkken 

Hvis køkkenet ikke udvides vil der skulle leveres frokostordning fra ekstern leverandør til enten alle børnene i 

Daginstitutionen Brunebjerg, eller til børnehavebørnene og lade vuggestuebørnene fortsætte med nuvæ-

rende ordning. 

Ved ekstern leverandør kan det både være andre kommunale dagtilbud med produktionskøkken, andre kom-

munale køkkener, fx på plejehjem, eller private leverandør. Der er pt. 10 daginstitutionsafdelinger, der får 

leveret frokostordning fra andre kommunale dagtilbud, og der er pt. ikke kommunale daginstitutioner med 

ledig kapacitet i køkkenet til, at kunne levere frokostordning til Brunebjerg. Der har været forespørgsel til se-

niorområdet, som heller ikke umiddelbart har ledig kapacitet. Der vil derfor skulle laves aftale med en privat 

leverandør. Der er flere leverandører på markedet, som kan levere frokostordning til institutionen. 

 

For at Daginstitutionen Brunebjerg kan blive etableret som et modtagerkøkken kræver det en ombygning så 

der etableres mere køle- og opbevaringsplads, da maden vil blive leveret til flere dage af gangen, ligesom 

der vil være brug for større ovne og opvaskemaskiner, og etablering af tilkørselsforhold så alle arbejdsmiljø-

regler overholdes. Det vurderes at etablering af modtagerkøkken vil koste 1,5 mio. kr. 

 

Konsekvensen hvis budgetønsket ikke vedtages vil være, at midlerne skal findes indenfor rammen på Bør-

nepasningspolitik, da frokostordningen er lovmæssig bestemt, og der senest til sommer 2023 skal være 

etableret frokostordning til børnehavebørnene på Brunebjerg.  

 

Med etablering af køkken i Daginstitutionen Brunebjerg får institutionens børn lige adgang til madordning 

som børnene i kommunens øvrige institutioner, hvor forældrene har tilvalgt madordning. Forslaget bidrager 

dermed til social bæredygtighed. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BØR-A-02 – Kapacitetsudvidelse i dagtilbud 

Nybyg Lyshøj/Eltang del 1  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børnepasningspolitik 

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 600 600 600 

Anlæg 31.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 31.000 600 600 600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Udvalget for Børn og Uddannelse har i juni 2022 behandlet en kapacitetssag. Flere skal køre længere efter 

en dagtilbudsplads, og pasningsgarantien har været truet. Der er behov for at oprette flere pladser, og der er 

derfor givet en tillægsbevilling til de mest akutte behov (Byrådet, den 21. juni 2022).  

 

For at undgå at stå i samme akutte situation igen i løbet af få år, er det nødvendigt med strategiske og bære-

dygtige investeringer i dagtilbudspladser i kommunens vækstområder. Ikke kun for at overholde pasningsga-

rantien og dermed undgå økonomiske sanktioner, men også for at Kolding skal være attraktiv som bopæls-

kommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskole-

distrikt. Forslaget bidrager dermed både til økonomisk og social bæredygtighed samt bæredygtig vækst. 

 

Indeværende ændringsforslag udgør første del af et daginstitutionsbyggeri i Nr. Bjert ved Birkemosevej i 

grænseområdet mellem Lyshøj og Eltang skoledistrikter. Der forventes en stor vækst i antallet af børn i dag-

tilbudsalderen i dette område og der er reserveret et areal til daginstitutionsbyggeri. Der forventes en gradvis 

vækst i antallet af børn i området og derfor foreslås nybyggeriet opdelt i to faser, hvor det endelige resultat 

skal udmunde i en institution, der i funktionalitet minder om Daginstitutionen Kildemosen. Indeværende æn-

dringsforslag omfatter den første del af byggeriet med etablering af de første fire grupperum med plads til 24 

vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Anlægsudgifterne til denne del af byggeriet skønnes at udgøre ca. 31 

mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter til vedligehold, el, vand, varme, forsikring, 

rengøring m.v. på ca. 0,6 mio. kr. årligt. 
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Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til oprettelse af dagtilbudspladser, BØR-

A-03, BØR-A-04, BØR-A-05 og BØR-A-06. Alle forslagene er nødvendige for at undgå at komme til at stå i 

en situation med akut pladsmangel igen i løbet af få år. 

 

Den anden del af byggeriet omfatter etablering af yderligere otte grupperum med plads til 48 vuggestuebørn 

og 88 børnehavebørn. Denne del af byggeriet er ikke medtaget i ovenstående forslag, idet den først forven-

tes at blive relevant i 2027. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BØR-A-03 – Kapacitetsudvidelse i dagtilbud 

Naturbus til Ådalen 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børnepasningspolitik 

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 500 500 500 500 

Anlæg 1.950 0 0 0 

I alt kassefinansieret 2.450 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Udvalget for Børn og Uddannelse har i juni 2022 behandlet en kapacitetssag. Flere skal køre længere efter 

en dagtilbudsplads, og pasningsgarantien har været truet. Der er behov for at oprette flere pladser, og der er 

derfor givet en tillægsbevilling til de mest akutte behov (Byrådet, den 21. juni 2022).  

 

For at undgå at stå i samme akutte situation igen i løbet af få år, er det nødvendigt med strategiske og bære-

dygtige investeringer i dagtilbudspladser i kommunens vækstområder. Ikke kun for at overholde pasningsga-

rantien og dermed undgå økonomiske sanktioner, men også for at Kolding skal være attraktiv som bopæls-

kommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskole-

distrikt. Forslaget bidrager dermed både til økonomisk og social bæredygtighed samt bæredygtig vækst. 

 

Indeværende forslag omfatter anskaffelse af en bus, der er ombygget, så den kan rumme op til 24 børneha-

vebørn samt personale og indeholder garderober, køkken og et toilet. Bussen tilknyttes til Børnehuset Åda-

len i Alminde-Viuf. Der tages udgangspunkt i de erfaringer, der høstes med brugen af bussen fra medarbej-

dere, forældre, m.fl. i den tilsvarende bus, som er under etablering i tilknytning til Daginstitutionen Firkløveret 

i Sdr. Bjert. På sigt kan en mulighed være, at der etableres en selvstændig venteliste til denne ’naturbus’, 

men i en indfasningsperiode, mens der kun mangler få pladser i området, kan bussen benyttes som ekstra 

kapacitet i de tidsrum, hvor der er flest børn i dagtilbuddet. Bussen udgør børnenes såvel som medarbejder-

nes faste ’grupperum’ – i ydertidspunkterne kan børn og medarbejdere evt. være på institutionens legeplads 

og lokaler. Bussen vil i ’midtertimerne’ dels køre til forskellige naturområder, dels køre til institutioner i andre 
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områder af kommunen, hvor lokalerne ikke er fuldt udnyttet. Anlægsudgifter skønnes at udgøre 1,7 mio. kr. 

til indkøb og ombygning af bus og 0,25 mio. kr. til etablering af parkeringsfaciliteter. Dertil kommer løbende 

driftsudgifter til diesel, rengøring, m.m. på ca. 0,5 mio. kr. årligt. 

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag BØR-A-04 Tilbygning til Ådalen. Gennemføres denne tilbyg-

ning til Ådalen, vil bussen kunne udfases og tages i brug et andet sted i kommunen, hvor der måtte være be-

hov for ekstra børnehavepladser. 

 

Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til oprettelse af dagtilbudsplad-

ser, BØR-A-02, BØR-A-04, BØR-A-05 og BØR-A-06. Alle forslagene er nødvendige for at undgå at komme 

til at stå i en situation med akut pladsmangel igen i løbet af få år. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BØR-A-04 – Kapacitetsudvidelse i dagtilbud 

Tilbygning til Ådalen 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børnepasningspolitik 

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 0 600 600 

Anlæg 0 35.000 0 0 

I alt kassefinansieret 0 35.000 600 600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Udvalget for Børn og Uddannelse har i juni 2022 behandlet en kapacitetssag. Flere skal køre længere efter 

en dagtilbudsplads, og pasningsgarantien har været truet. Der er behov for at oprette flere pladser, og der er 

derfor givet en tillægsbevilling til de mest akutte behov godkendt i Byrådet d. 21. juni 2022.  

 

For at undgå at stå i samme akutte situation igen i løbet af få år er det nødvendigt med strategiske og bære-

dygtige investeringer i dagtilbudspladser i kommunens vækstområder. Ikke kun for at overholde pasningsga-

rantien og dermed undgå økonomiske sanktioner, men også for at Kolding skal være attraktiv som bopæls-

kommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskole-

distrikt. Forslaget bidrager dermed både til økonomisk og social bæredygtighed samt bæredygtig vækst. 

 

Forslaget indebærer, at der laves tilbygning til Børnehuset Ådalen i Alminde-Viuf. Tilbygningen skal kunne 

rumme 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Det skønnes, at anlægsudgifterne til etablering vil udgøre 

ca. 35 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter til vedligehold, el, vand, varme, forsikring, ren-

gøring, m.v. på ca. 0,6 mio. kr. årligt. 

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag BØR-A-03 Naturbus til Ådalen. Forslaget skal endvidere ses i 

sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til oprettelse af dagtilbudspladser, BØR-A-02, BØR-A-05 og 

BØR-A-06. Alle forslagene er nødvendige for at undgå at komme til at stå i en situation med akut pladsman-

gel igen i løbet af få år.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BØR-A-05 – Kapacitetsudvidelse i dagtilbud 

Sdr. Vang (Mosevej) 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børnepasningspolitik 

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 43.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 43.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Udvalget for Børn og Uddannelse har i juni 2022 behandlet en kapacitetssag. Flere skal køre længere efter 

en dagtilbudsplads, og pasningsgarantien har været truet. Der er behov for at oprette flere pladser, og der er 

derfor givet en tillægsbevilling til de mest akutte behov (Byrådet, den 21. juni 2022).  

 

For at undgå at stå i samme akutte situation igen i løbet af få år, er det nødvendigt med strategiske og bære-

dygtige investeringer i dagtilbudspladser i kommunens vækstområder. Ikke kun for at overholde pasningsga-

rantien og dermed undgå økonomiske sanktioner, men også for at Kolding skal være attraktiv som bopæls-

kommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskole-

distrikt. Forslaget bidrager dermed både til økonomisk og social bæredygtighed samt bæredygtig vækst. 

 

Den private institutionsudbyder KLAX har købt grund på Mosevej med henblik på at starte dagtilbud i efter-

året 2021. Projektet er blevet forsinket og KLAX forventer nu at starte dagtilbud på Mosevej primo 2023. 

 

Kolding Kommune har tilbagekøbsret på grunden, hvis daginstitutionen ikke er etableret to år efter overtagel-

sesdatoen, dvs. pr. 1. april 2023. Der foreslås reserveret anlægsmidler til eventuel tilbagekøb af grund og 

etablering af vuggestue med plads til 55 børn, hvis privatinstitutionen KLAX mod forventning ikke etablerer 

sig på adressen. Beløbet udgør 43 mio. kr. Der har været afholdt møde med KLAX d. 24. maj 2022 med 

henblik på status på byggeriet. Forvaltningen har efterfølgende, d. 31. maj 2022, modtaget tidsplan og ned-

rivningstilladelse, men ingen konkret finansieringsplan eller kontrakt med leverandør, der kan sandsynlig-

gøre, at KLAX vil kunne etablere sig inden foråret 2023. Forvaltningen har igen i august 2022 haft kontakt til 
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KLAX. Der foreligger endnu ingen konkret finansieringsplan eller kontrakt med leverandør, der sandsynliggør 

KLAX’ etablering af daginstitution på Mosevej pr. 1. april 2023. 

 

Såfremt KLAX’ tidsplan holder, vil beløbet i 2023 kunne bortfalde eller omprioriteres politisk. 

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til oprettelse af dagtilbudspladser, BØR-

A-02, BØR-A-03, BØR-A-04 og BØR-A-06. Alle forslagene er nødvendige for at undgå at komme til at stå i 

en situation med akut pladsmangel igen i løbet af få år. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BØR-A-06 – Kapacitetsudvidelse i dagtilbud 

Ålykke – erstatning for Kloden 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børnepasningspolitik 

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 38.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 38.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børnene i Børnehuset Kloden står til at miste deres institution, når dispensationen til at drive daginstitution i 

de nuværende bygninger på Dyrehavevej ophører i maj 2024. Det er ikke muligt at indrette de nuværende 

bygninger, som rummer op til 84 børn, til permanent brug grundet salg til Realskolen. Børnehuset Klodens 

bygninger skal derfor erstattes og der foreslås reserveret anlægsmidler på 38 mio. kr. svarende til nybyggeri. 

Da byggeriet afløser en eksisterende institution, er der ikke udgifter til afledt drift. Der er i samarbejde med 

By- og Udviklingsforvaltningen igangsat et arbejde med at finde en passende placering til de nye bygninger 

til Kloden. Det bemærkes, at den private institutionsudbyder KLAX har indgået en forhåndsaftale med NREP 

om bygning af en 0-6 års institution for ca. 90 børn på Grønningen centralt i Kolding. Idet bygningen tidligst 

forventes klar primo 2025, kan den ikke umiddelbart bruges som erstatning for Klodens nuværende bygnin-

ger, men vil kunne tænkes ind i forhold til pladskapaciteten i øvrigt. 

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til oprettelse af dagtilbudspladser, BØR-

A-02, BØR-A-03, BØR-A-04 og BØR-A-05. Alle forslagene er nødvendige for at undgå at komme til at stå i 

en situation med akut pladsmangel igen i løbet af få år. Det er nødvendigt med strategiske og bæredygtige 

investeringer i dagtilbudspladser i kommunens vækstområder. Ikke kun for at overholde pasningsgarantien 

og dermed undgå økonomiske sanktioner, men også for at Kolding skal være attraktiv som bopælskommune 

ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskoledistrikt. For-

slaget bidrager dermed både til økonomisk og social bæredygtighed samt bæredygtig vækst. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BØR-A-07 – Anlægspulje til bygningsopdatering på 

udvalgets område  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børnepasningspolitik og uddannelsespolitik  

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg  2.000 2.000 2.000 2.000 

I alt kassefinansieret 2.000 2.000 2.000 2.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børn og Uddannelse vedtog på udvalgsmøde d. 8. juni 2022, at der fremsendes ændringsforslag om pulje til 

opdatering af bygninger.   

Flere daginstitutioner og skoler har rettet henvendelse til forvaltningen med ønske om ændringer og forbed-

ringer af bygninger, hvilket også fremgår af bilagene til pkt. 11 på udvalgets møde d. 8. juni.  

Ændringsforslaget skal bidrage til at etablere en anlægspulje til mindre forbedringer og ændringer af den 

samlede bygningsmasse på Børne- og Uddannelsesområdet.  

Der afsættes hvert år midler til en generel bygningsvedligehold på alle kommunale ejendomme. Her er det 

By- og Udviklingsforvaltningen, der laver en vurdering og prioritering af renovering og vedligeholdelsespro-

jekterne. Disse midler til bygningsvedligehold omfatter ikke ændringer i anvendelse af bygninger, hvorfor 

midlerne ikke kan anvendes til denne type ønsker om ændringer. Ønskerne falder heller ikke under de fysi-

ske udviklingsplaner i forhold til udbygning og tilpasning af kapacitet, hvor der regelmæssigt tages stilling til 

behovet på områderne.  

 

Den forventede effekt af ændringsforslaget vil være en bygningsmasse på daginstitutioner og skoler, der i 

større omfang understøtter børn og elevers læring og trivsel samt personalers arbejdsvilkår.  
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Ændringsforslaget vil understøtte social bæredygtighed, da de fysiske ændringer forventes at understøtte 

elevers læring og trivsel. Ændringsforslaget forventes også i et vist omfang at understøtte bæredygtig vækst 

i forhold til tiltrækning af borgere.  

 

Hvis forslaget ikke vedtages, vil de decentrale enheder fortsat skulle stille ændringsforslagene i forbindelse 

med den årlige budgetlægning, hvis ikke udgiften til tilpasningerne kan afholdes i enhedens budget eller prio-

riteres via flerårig opsparing. 

 

 

Puljen vil årligt udmøntes af Børn- og Uddannelsesudvalget på baggrund af en indstilling fra Børne- og Sko-

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

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BØR-A-08 – Pulje til opdatering af udearealer  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børnepasningspolitik og uddannelsespolitik  

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg  2.000 2.000 2.000 2.000 

I alt kassefinansieret 2.000 2.000 2.000 2.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børn og Uddannelse vedtog på udvalgsmøde d. 8. juni 2022, at der fremsendes ændringsforslag om pulje til 

opdatering af udearealer.  

Flere daginstitutioner og skoler har rettet henvendelse til forvaltningen med ønske om ændringer og forbed-

ringer, hvilket også fremgår af bilagene til pkt. 11 på udvalgets møde d. 8. juni. 

Ændringsforslaget skal bidrage til, at der oprettes en anlægspulje til opgradering af udearealer ved skoler og 

daginstitutioner, så det bliver muligt løbende at prioritere tiltag på tværs af Børne- og Uddannelsesområdet, 

og dermed delvist at kunne imødekomme de decentrale enheders ønsker. Formålet med anlægspuljen er, at 

der kan iværksættes en langsigtet og koordineret opdatering af udearealer. Det løbende vedligehold er om-

fattet af eksisterende budgetter, og der vil derfor ikke være afledt drift. 

Tiltagene vil ikke være dækket under udbygningsplanerne og ligger udover, hvad de decentrale enheder selv 

kan finansiere inden for deres budget. Der er endvidere ikke afsat centrale midler til tiltagene. 

Eksempler på tiltag, som den ønskede anlægspulje fremover kan dække, er de anlægsønsker, der er frem-

sendt fra skoler til budgetlægningen 2023, f.eks. opgradering af en skoles legeplads. Tilsvarende kunne det 

på Børneområdet være en gennemgribende renovering af en daginstitutions legeplads. 

Den forventede effekt af opdateringerne af udearealerne vil være større trivsel grundet større mulighed for 

leg og læring, og lokalsamfundet vil også have gavn af opdateringerne, som også understøtter social bære-

dygtighed, herunder leg og aktivitet og nye fælleskaber i lokalsamfundet.  
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Hvis forslaget ikke vedtages, vil konsekvensen være, at skoler og daginstitutioners udearealer vil være af 

meget forskellig alder og kvalitet, afhængigt af den enkelte decentrale enheds mulighed for at priori-

tere/spare op til en opdatering af udearealerne som en del af enhedens budget. 

Puljen vil årligt udmøntes af Børn- og Uddannelsesudvalget på baggrund af en indstilling fra Børne- og Sko-

leområdet. 

 

Nordeafonden har siden foråret 2022 haft en pulje ”Mere udeliv i SFO og klub” (https://nordeafonden.dk/det-

stoetter-vi/boern-og-unge-godt-paa-vej/mere-udeliv-i-sfo-og-klub). Puljen omhandler netop opgradering af 

udearealer – et behov man fik øje på under COVID-19 nedlukningen. Puljen løber frem til 30. september 

2022, og der kan søges op til 1 mio. kr. pr. projekt/SFO. Skoleområdet er orientereret om denne mulighed. 

Ud over Nordeafondens pulje findes også Kompans pulje ”More Play” (https://www.kompan.dk/more-play-

puljen), der bl.a. finansierer lege- og aktivitetspladser. 

I det omfang det bliver muligt, at finansiere ændringsforslaget via fundraising, vil ovenstående beløb blive 

reduceret. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

 

https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/boern-og-unge-godt-paa-vej/mere-udeliv-i-sfo-og-klub
https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/boern-og-unge-godt-paa-vej/mere-udeliv-i-sfo-og-klub
https://www.kompan.dk/more-play-puljen
https://www.kompan.dk/more-play-puljen
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Børn og Uddannelse 

 

Uddannelsespolitik 

 



32 
 

UDD-S-01 – Midler til håndtering af specialundervisning  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

  

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 12.300 12.300 12.300 12.300 

I alt kassefinansieret 12.300 12.300 12.300 12.300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børn og Uddannelse blev d. 9. marts 2022 orienteret om økonomisk udfordring på specialundervisningsom-

rådet grundet uventet stor stigning i antal visiterede specialundervisningselever siden skoleårets start d. 1. 

august 2021. Udvalget vedtog på møde d. 6. april 2022, hvordan den økonomiske udfordring håndteres i 

2022, og vedtog på møde d. 8. juni 2022, at der fremsendes ændringsforslag til budget 2023 og overslagsår. 

Ændringsforslaget på 12,3 mio. kr. årligt imødekommer nuværende økonomisk udfordring, men ikke tilgang 

af yderligere specialundervisningselever i 2023 og frem.  

 

Udvikling i antal elever i specialtilbud 

Til trods for faldende børnetal ses både i Kolding og på landsplan en stigning i andelen af elever i specialtil-

bud. I 2019/2020 var antallet af elever i specialtilbud 472 i Kolding, hvor det i skoleåret 2021/2022 er steget 

til 544 segregerede elever.  

 

En kommunal analyse fra primo juni 2022 vedr. udviklingen i antal elever i specialtilbud (elever i special-

klasse, specialskole, dagbehandlingstilbud/-hjem mv.) viser, at der både i Kolding Kommune, de omkringlig-

gende kommuner og på landsplan sker en stigning i antallet af specialundervisningselever. Analysen blev 

forelagt Børn og Uddannelse på møde d. 20. juni 2022.  

 

Udviklingen i Kolding Kommune er et udtryk for en generel udvikling i samfundet, hvor flere børn får diagno-

ser til trods for et faldende børnetal. Generelt i alle landets kommuner sker der en stigning i antal børn, der 

modtager specialundervisning. Sammenlignet med landsgennemsnittet går en lavere andel elever i Kolding 

Kommune i specialtilbud. På landsplan går 6,2% af eleverne i folkeskolen i skoleåret 2021/22 i specialtilbud, 

mens andelen i Kolding Kommune er 5,9%. 
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Ændringsforslaget understøtter både økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed.  

Det understøtter økonomisk bæredygtighed ift. at sikre den økonomiske politik med budgetter i balance i en 

situation, hvor der landsdækkende opleves udgiftspres på specialundervisningsområdet.   

 

Ændringsforslaget understøtter også social bæredygtighed, idet det skal ses som investeringer i forebyg-

gende indsatser. Ved at arbejde med de forebyggende indsatser, arbejdes der på, at eleverne bedre kan in-

kluderes i almenundervisningen.  

 

Kolding Kommune er forpligtiget til at visitere elever med specialundervisningsbehov til specialtilbud, og så-

fremt ændringsforslaget ikke vedtages, skal der implementeres tilsvarende besparelser. Besparelserne vil 

medføre et forringet serviceniveau for eleverne, hvorfor effekten må forventes at være, at eleverne ikke har 

samme læringsudbytte som tidligere.  

 

Hvis ændringsforslaget ikke vedtages, vil arbejdspresset på personale i special- og almenskoler øges, hvilket 

kan resultere i forringet kvalitet i undervisningen, forringet trivsel blandt elever og personale, øget sygefra-

vær og øgede udgifter til vikardækning. Yderligere vil et mere ”presset” undervisningsmiljø kunne resultere i, 

at endnu flere elever med behov for støtte ikke trives i almenskolen og vil have brug for et specialtilbud.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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UDD-S-02 – Ikke udmøntede besparelser på skoleområdet  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 6.900 7.900 7.900 7.900 

I alt kassefinansieret 6.900 7.900 7.900 7.900 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børn og Uddannelse vedtog på møderne d. 9. februar og d. 8. juni 2022, at ikke-udmøntede besparelser fra 

2021 skulle håndteres isoleret i 2022, og at der skal findes en permanent løsning i forbindelse med budget 

2023.  

 

De ikke-udmøntede besparelser fra 2021 vedrører demografiregulering som følge af færre børn samt æn-

dring i udmøntning af omstillingsmål på 0,5%, jf. nedenstående skema.  

 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Ikke-udmøntede besparelser  2023 2024 2025 2026 

Demografiregulering som følge af 

færre børn 

6.900 6.900 6.900 6.900 

Ændring i udmøntning af omstil-

lingsmål på 0,5 pct.  

0 1.000 1.000 1.000 

Samlet ikke-udmøntet 6.900 7.900 7.900 7.900 

 

Demografiregulering 

Befolkningsprognosen for Kolding Kommune viste i 2020 en større ændring i elevtallet i 2021, hvorfor det 

tidligere Børn- og Uddannelsesudvalg blev forelagt behovet for reguleringen af skoleområdets budgetter 

med 8,9 mio. kr. i 2021. Demografireguleringen indgik i den videre budgetlægning, men der blev ikke afsat 

midler til imødekommelse af udfordringen.  
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Faldet i elevtallet sker ikke jævnt fordelt på alle skoler, og en stor del af elevtalsfaldet er sket på de mindre 

skoler, hvorfor faldet i elevtallet ikke medfører en tilsvarende reduktion i antallet af klasser grundet klassetil-

delingsmodel, og der er alene realiseret en besparelse på 2 mio. kr., hvorfor der udestår en ikke-udmøntet 

besparelse på 6,9 mio. kr.  

 

Omstillingsmål på 0,5 pct.  

Børn- og Uddannelsesudvalget godkendte på møde d. 18. august 2021 udmøntning af omstillingsmål som 

en del af budgetbidrag 2022. Gruppeformandskredsen besluttede dog at afvise en del af omstillingsmålet på 

1 mio. kr., hvorfor der udestår en ikke-udmøntet besparelse på 1 mio. kr.  

 

Ændringsforslaget understøtter bæredygtig vækst, da en bred geografisk dækning af undervisningstilbud i 

Kolding Kommune har betydning for tiltrækning af nye borgere.  

 

Såfremt ændringsforslaget ikke vedtages, skal der implementeres tilsvarende besparelser. Besparelserne vil 

medføre et forringet serviceniveau for eleverne, med risiko for, at eleverne ikke har samme læringsudbytte 

som tidligere.  

 

Da besparelsen er en afledt konsekvens af den valgte skolestruktur i Kolding Kommune, bør konsekvensen 

af at have en bred geografisk dækning på små skoler, der ikke kan reguleres ved faldende elevtal, indgå i 

overvejelserne ved udmøntning af besparelsen. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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UDD-S-03 – Handleplan på Bramdrup Skole 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Børn og Uddannelse den 24. august 2022, 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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 3.800 3.100 3.100 3.100 

I alt kassefinansieret 3.800 3.100 3.100 3.100 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte i marts 2021 udarbejdelsen af en handleplan for Bramdrup 

Skole. Det skete med baggrund i et faldende elevtal og en forventet ændring i befolkningssammensætningen 

i distriktet de kommende år, herunder ændringer i tilslutningen til skolen i skoledistriktet i form af en faldende 

tilslutning fra det gamle Bramdrupdistrikt og en stigende andel elever fra det tidligere Dr. Dorotheadistrikt. 

Børn og Uddannelse behandlede på mødet d. 6. april 2022 forslag til handleplan for Bramdrup Skole og på-

lagde forvaltningen og Bramdrup Skole, i fællesskab, at uddybe enkelte punkter. Børn og Uddannelse fik fo-

relagt uddybningen på mødet d. 8. juni 2022 og godkendte udarbejdelsen af ændringsforslag til budget 2023. 

 

Handleplanen peger konkret på flg. tiltag: 

 To-voksen-ordning i indskoling med videre understøttelse i mellemtrinnet  

 Fælles kompetenceløft til Bramdrup Skoles personale 

 Udvikling og understøttelse af linjer i udskolingen 

 Drift af linjer i udskolingen. 

 

Samlet set skal indsatserne i handleplanen bidrage til, at Bramdrup Skole kan fastholde et højt niveau af læ-

ring og trivsel blandt skolens elever, og at Bramdrup Skole er det naturlige valg for familier i skoledistriktet 

med børn i skolealderen. Handleplanens indsatser bidrager derved til at gøre Bramdrup Skoledistrikt bære-

dygtigt, herunder til en branding af skolen, så den fremover i højere grad kan tiltrække og fastholde elever 

med bopæl i skoledistriktet. 

 

To-voksen-ordning i indskoling med videre understøttelse i mellemtrinnet 
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Klasser i indskolingen bemandes med et fast, lille team, herunder bemanding med to fagprofessionelle 

voksne, mens der for mellemtrinnet afsættes ekstra ressourcer til understøttelse af fagligheden i dansk, ma-

tematik og engelsk og understøttelse af elevernes overgang fra indskoling til mellemtrin. 

Tiltaget har udgangspunkt i Bramdrup Skoles elevsammensætning, hvor data viser en stigende andel to-

sprogede elever på skolen, og med baggrund i indsigter og ønsker fra processen omkring udarbejdelse af 

handleplanen. Tiltaget skal bidrage til at gøre Bramdrup Skole mere attraktiv for børn og forældre i distriktet 

ved at skabe rammer i indskolingen med tid og ressourcer til at sikre børnene en god skolestart og dermed 

de bedste forudsætninger for deres skolegang. Der søges om et budget på 2 mio. kr. i indskolingen og 1 

mio. kr. i mellemtrinnet. 

 

Der henvises til forslag UDD-S-07 – To-voksenordninger, undervisning, som uddyber mulighederne for to-

voksenordninger i folkeskolen. Imødekommes dette ændringsforslag, vil Bramdrup Skole ikke indgå i UDD-

S-07 og UDD-S-08. 

 

Fælles kompetenceløft til Bramdrup Skoles personale 

Det fremgår af data for Bramdrup Skole, at Bramdrup Skole har en relativt høj andel elever med lav socio-

økonomisk profil. Samtidig har skolen en relativt høj og voksende andel tosprogede elever. Desuden formu-

lerer medarbejdere og ledelse på skolen uafhængigt af hinanden, at skolens personale har en stor mængde 

opfølgende arbejde ift. eleverne uden for undervisningstiden. Fælles kompetenceløft til medarbejderne på 

Bramdrup Skole har været et stort ønske i processen med udarbejdelse af handleplanen. Ønsket har dels 

baggrund i behovet for fælles faglige redskaber, dels baggrund i behovet for at være fagligt klædt på til at 

varetage den elevgruppe, skolen har. Derfor skal medarbejderne på Bramdrup Skole efteruddannes for at 

øge kompetencerne til at sikre trivsel og faglighed hos skolens elever. 

Der er tale om en engangsinvestering på 400.000 kr. i 2023. 

 

Udvikling og understøttelse af linjer i udskolingen 

I forhold til fastholdelse af eleverne i udskolingen er profilering af skolen tæt knyttet til linjerne i udskolingen. 

Bramdrup Skoles ledelse og skolebestyrelse vurderer, at linjer i udskolingen er et centralt og attraktivt ele-

ment og tilbud, der er særligt netop for Bramdrup Skole. Linjerne skal derfor bevares og styrkes og udfoldes 

til mellemtrinnet også. Derfor indgår linjer i udskolingen med start i mellemtrinnet som et af de centrale ele-

menter i handleplanen for Bramdrup Skole. Målsætningen er, at linjerne skal forankres i lokalsamfundet og 

bidrage til et nyt, attraktivt og tydeligt brand for Bramdrup Skole og til at fastholde eleverne fra distriktet i 

Bramdrup Skoles udskolingsklasser. Der søges om 300.000 kr. som en engangsinvestering til udvikling og 

understøttelse af linjerne, f.eks. til etablering af faciliteter til linjeundervisningen og om 100.000 kr. til årlig 

drift af linjerne, f.eks. til materialeindkøb. 

 

Forslaget forventes samlet at bidrage til at gøre Bramdrup Skole mere attraktiv for eleverne i skoledistriktet, 

så en højere andel elever tilvælger den lokale skole fremover. 

 

Forslaget bidrager til social bæredygtighed ved at understøtte tilvalget af skolen blandt distriktets elever og 

ved at sikre en bredere elevgruppe og et personale, der er klædt på til at varetage netop den elevgruppe, 

distriktet har, herunder en høj andel tosprogede elever. Det kan også forventes, at forslaget samlet øger ele-

vernes trivsel, udvikling og læring, lige som to-voksenordning i indskolingen med understøttelse i mellemtrin-
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net kan forventes at mindske arbejdspresset og øge arbejdsglæden for personalet. Dette kan potentielt forår-

sage mindre sygefravær og dermed færre udgifter til vikardækning, ligesom rekruttering til vakante stillinger i 

kommunen kan lettes. Dermed understøtter forslaget ligeledes økonomisk bæredygtighed. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil serviceniveauet på Bramdrup Skole forblive uændret, og det må imøde-

ses, at den faldende tilslutning fra det tidligere Bramdrupdistrikt kan fortsætte. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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UDD-S-04 – Styrkelse af PPR 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 2.135 2.135 2.135 2.135 

I alt kassefinansieret 2.135 2.135 2.135 2.135 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

I Byrådets politiske program indgår en ambition om hurtigere udredning og indsats for udsatte børn. Samtidig 

ses både i Kolding Kommune og på landsplan en stigende efterspørgsel på ydelser fra Pædagogisk Psyko-

logisk Rådgivning (PPR). Der ses et stigende pres på opgaveløsningen, herunder et stigende antal børn 

med behov for bistand fra PPR. Sagsmængden pr. psykolog i PPR er siden 2019 steget væsentligt. Særligt 

fra 2019 til 2020 sås en markant stigning på 40 %. Stigningen er siden fladet ud, således at det høje niveau 

er opretholdt, men nu kun stiger svagt. Dette kombineret med ophør af projektmidler samt besparelser i bud-

get 2020 bevirker, at der er et stort pres på psykologbistand fra PPR, som bl.a. har givet længere sagsbe-

handlingstid, herunder ventetid på op til tre måneder. 

 

En generel styrkelse af PPR vil give mulighed for at imødekomme efterspørgslen, herunder en hurtigere ud-

redning samt indsatser på baggrund heraf og vil give understøttelse af kommunens specialskoler samt hele 

almenområdet på både dagtilbud og skoler. En fuldtids psykologstilling beløber sig til ca. 610.000 kr. årligt 

inkl. øvrige arbejdsgiveromkostninger. Tilførslen af 3,5 fuldtidsstillinger vil bringe antallet af psykologer i PPR 

tilbage på et niveau svarende til 2019 og dermed give muligheder for en tidligere, forebyggende indsats. Det 

ønskes at nedbringe ventetiden til max. en måned. 

  

Forslaget bidrager til social bæredygtighed via mere forebyggelse, idet børnene ved hurtig, rettidig hjælp vil 

have højere trivsel og bedre læring og vil kunne indgå/forblive i fællesskaber med andre børn i dagtilbud eller 

skole. Heri ses også økonomisk bæredygtighed.  

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, er der risiko for, at der vil være børn, som ikke i tide får den hjælp, der er 

behov for, og dermed risikerer at få brug for mere vidtgående indsatser.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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UDD-S-05 – Matematik- og læsekonsulenter 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16  

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.100 1.100 1.100 1.100 

I alt kassefinansieret 1.100 1.100 1.100 1.100 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Forslaget for både matematik- og læsekonsulent indebærer en opnormering på 1,8 fuldtidsstilling svarende 

til ca. 1,1 mio. kr. 

 

Læsekonsulent 

Byrådet har tidligere afsat midler til en særlig indsats for ordblinde elever. Bevillingen til den særlige ordblin-

deindsats udløb i 2020, men der er fortsat behov for indsatsen. Det ønskes, at der tilføres bevilling til en eks-

tra læsekonsulent, så den øgede læseindsats for ordblinde elever og øvrige elever, som er i læsevanske-

ligheder, kan fastholdes.  

 

Der er i 2020/21 lavet en prøvehandling med øget understøttelse af skolernes brug af læseskrive-teknologi 

(LST). Konkret har skolerne fået bistand til at forstå og anvende LST til hver enkelt elev med ordblindhed. 

Erfaringerne er, at lærerne omkring en ordblind elev har fået dybere og mere facetteret indblik i de mulighe-

der, LST giver til gavn for den enkelte elevs læring og faglige udvikling. 

 

Hvis der ikke tildeles midler til en ekstra læsekonsulent, kan den centrale ordblindeindsats ikke fastholdes. 

Det kan forventes, at de ordblinde elevers læring påvirkes negativt. 

 

Matematikkonsulent 

Endvidere ønskes det, at der tilføres bevilling, sådan at der kan ansættes en fuldtidsansat matematikkonsu-

lent til understøttelse af elever med dyskalkuli (talblindhed) og matematikundervisningen generelt. 
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Undervisningsministeriet har arbejdet med anbefalinger vedr. dyskalkuli (talblindhed), og det vurderes, at der 

er et behov på linje med deslexi (ordblindhed). Det vil kræve en central og fagligt stærk matematikkonsulent 

at løfte denne opgave. 

 

 

Forslaget vil styrke matematikfaget i Kolding Kommune generelt, idet en matematikkonsulent på fuld tid vil 

betyde en udvidet understøttelse af faglærerne på kommunens folkeskoler. 

 

Hvis der ikke bevilliges midler til en matematikkonsulent vil Kolding Kommune mangle kompetencer til vare-

tagelse af dyskalkuliindsatsen på kommunens folkeskoler. Det vil have negativ betydning for den videre un-

derstøttelse og udvikling af faget, udfoldelse af metoder lokalt på den enkelte skole og vil afledt få betydning 

for den enkelte elevs læring og udvikling. 

 

Samlet 

I det politiske arbejdsgrundlag ”Fremtidens bæredygtige kommune” står for området Børn og Uddannelse: 

”Vi ønsker en styrket indsats i forhold til ordblindhed og talblindhed for at styrke de basale færdigheder”. For-

slaget har baggrund heri. Forslaget bidrager til social bæredygtighed med mere forebyggelse, idet elever 

med dyslexi hhv. dyskalkuli, via den rette indsats, vil opnå en bedre skolegang og som afledt effekt deraf en 

nemmere vej til job og uddannelse efter grundskolen. Dermed bidrager forslaget også på længere sigt til 

økonomisk bæredygtighed. 

 

Forslaget kan ses i sammenhæng med ændringsforslag UUD-S-06 om matematik- og læsevejledere. De to 

forslag er uafhængige, men vedtages de begge, vil der være en indbyrdes synergi, idet der via matematik- 

og læsekonsulenterne kan metodeudvikles og understøttes fra centralt hold, mens læse- og matematikvejle-

derne på skolerne vil udbrede og understøtte den decentrale implementering i praksis. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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UDD-S-06 – Matematik- og læsevejledere 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 2.750 6.000 6.000 6.000 

I alt kassefinansieret 2.750 6.000 6.000 6.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

For at styrke den faglige indsats i læsning og matematik på folkeskolerne ønskes det, at ansætte/kompeten-

ceudvikle både læse- og matematikvejledere på folkeskolerne. Vejlederne har vejlederfunktion ift. undervis-

ningen i dansk hhv. matematik. Det indebærer et bredt samarbejde med både skolens ledelse og undervi-

sere og med forvaltningen. Funktionen indebærer vejledning og rådgivning om, hvordan det faglige niveau 

kan øges. Gennem fokus på bl.a. ny viden og metoder hæves kompetenceniveauet i fagene dansk og mate-

matik på skolerne til gavn for elevernes faglige niveau, ligesom det understøttes, at metoder og faglig viden 

løbende opdateres og udvikles.  

 

Aktuelt viser målinger af afgangselevernes resultater, at Kolding Kommune ligger over landsgennemsnittet 

rent fagligt. Samtidig påpeger en rapport fra Muusmann, at niveauet jf. målinger i Program for læringsle-

delse, som Kolding har deltaget i siden 2015, at ”Kolding Kommune klarer sig rigtig pænt i målingerne. Kom-

munen har vist læring og trivsel på et højt niveau i forhold til sammenligningskommunerne, om end Kolding 

Kommune gennem programperioden har tilnærmet sig gennemsnittet blandt kommunerne.” Derfor ønskes 

det at sætte ind med understøttende tiltag, der kan bidrage til at fastholde et højt fagligt niveau hos eleverne 

på Kolding Kommunes folkeskoler.  

 

Forslaget understøtter social bæredygtighed, idet det bidrager til at udvikle og fastholde elevernes læring på 

et højt fagligt niveau og dermed medvirker til at forebygge et faldende fagligt niveau blandt eleverne på Kol-

ding Kommunes folkeskoler. 

 

Ved forslaget udmøntes i gennemsnit 0,5 lærerstilling pr. skole til læse- og matematikvejledere. Forslaget 

kan ses i sammenhæng med ændringsforslag UDD-S-05 om matematik- og læsekonsulent. De to forslag er 
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uafhængige, men vedtages de begge, vil der være en indbyrdes synergi, idet der via matematik- og læse-

konsulenterne kan metodeudvikles og understøttes fra centralt hold, mens læse- og matematikvejlederne på 

skolerne vil udbrede og understøtte den decentrale implementering i praksis. De to forslag understøtter der-

med social bæredygtighed med etablering af nye faglige fællesskaber. Forslaget indebærer samlet en opnor-

mering på 12 lærerstillinger svarende til 6 mio. kr. Beløbet er 5/12 i 2023, da opstarten sker i forbindelse 

med starten på et nyt skoleår. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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UDD-S-07 – To-voksenordninger på skoleområdet - 

undervisning 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift  - undervisning 5.000 5.000 5.000 5.000 

I alt kassefinansieret 5.000 5.000 5.000 5.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børn og Uddannelse fik på udvalgsmøde d. 6. april 2022 viden og status om, hvordan folkeskolerne arbejder 

med to voksne i undervisningen i dag. Udvalget vedtog på udvalgsmøde d. 8. juni 2022, at der fremsendes 

udvidelsesforslag til budget 2023 på to modeller for to-voksenordning, hvor dette forslag, UDD-S-07-01, er 

en generel udvidelse af tildelingen i indskolingen på alle folkeskoler og det andet forslag er en pulje til finan-

siering af udgiften til SFO ved afkortning af skoledagen, forslag UDD-S-07-02.  

 

Under UDD-S-03 Handleplan for Bramdrup Skole, fremsendes selvstændigt ændringsforslag ift. to-voksen 

ordning på Bramdrup Skole, og skolen vil alene indgå i ændringsforslag UDD-S-07 og UDD-S-08, såfremt 

UDD-S-03 ikke vedtages.  

 

Anvendelse af to voksne i undervisningslektionerne i folkeskolen kan ske på forskellige måder og med for-

skellig sammensætning af faglig baggrund afhængig af formål og behov. Såfremt forslaget ikke vedtages, vil 

skolerne ikke i samme grad kunne styrke elevernes læring og trivsel.  

 

Med en budgetudvidelse får folkeskolerne i Kolding Kommune mulighed for i øget grad at benytte to voksne i 

undervisningslektionerne, og kan herved i øget grad og som en effekt af ændringsforslaget etablere et trygt, 

inspirerende, differentieret og inkluderende læringsmiljø med plads til børn med forskellige styrker og forud-

sætninger. Alle elever - socialt og fagligt velfunderede elever samt elever med udfordringer vil i øget grad 

have mulighed for at udvikle sig i et tempo, som matcher deres niveau og kompetencer, og dermed i højere 

grad have mulighed for at nå deres fulde potentiale, såvel socialt som fagligt.  
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Et inkluderende læringsmiljø vil i højere grad yderligere kunne omfavne elever, som har behov for særlig 

støtte og således potentielt begrænse antallet af elever, som overgår fra almen skolen til specialtilbud.  

 

På baggrund af tilbagemeldinger fra folkeskoler, er der i dag to-voksenordning i ca. 8,5 ugentlige klokketimer 

pr. klasse i indskolingen på alle skoler, hvilket svarer til, at der i ca. 28 pct. af undervisningstiden er to-vok-

senordning. Ved vedtagelse af ændringsforslaget, og ansættelse af lærere, vil det være i ca. 32 pct. af un-

dervisningstiden i indskolingen, hvor der kan være to-voksenordning - og i 34 pct. af undervisningstiden, hvis 

det er pædagoger, der ansættes.   

 

To voksen-ordning i flere undervisningslektioner vil yderligere kunne mindske arbejdspresset og øge ar-

bejdsglæden for personalet, når to fagprofessionelle i fællesskab forestår undervisningen. Dette kan potenti-

elt forårsage mindre sygefravær og dermed færre udgifter til vikardækning ligesom rekruttering til vakante 

stillinger i kommunen kan lettes. Forslaget synes således at understøtte såvel en ambition om social- som 

økonomisk bæredygtighed. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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UDD-S-08 – To-voksenordninger på skoleområdet – SFO  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift   4.000 4.000 4.000 4.000 

I alt kassefinansieret 4.000 4.000 4.000 4.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børn og Uddannelse fik på udvalgsmøde d. 6. april 2022 viden og status om, hvordan folkeskolerne arbejder 

med to voksne i undervisningen i dag. Udvalget vedtog på udvalgsmøde d. 8. juni 2022, at der fremsendes 

ændringsforslag til budget 2023 på to modeller for to-voksenordning, hvor dette forslag, UDD-S-07-02, er en 

pulje til finansiering af udgiften til SFO ved afkortning af skoledagen, og det andet forslag er en generel udvi-

delse af tildelingen i indskolingen på alle folkeskoler, UDD-S-07-01.  

 

Under UDD-S-03 Handleplan for Bramdrup Skole, fremsendes selvstændigt ændringsforslag ift. to-voksen 

ordning på Bramdrup Skole, og skolen vil alene indgå i ændringsforslag UDD-S-07 og UDD-S-08, såfremt 

UDD-S-03 ikke vedtages. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil skolerne ikke i samme grad kunne styrke elevernes læring og trivsel. 

 

Frihedsgrader i forhold til to-voksenordninger og afkortning af skoledagen 

Et bredt flertal i Folketinget blev enige om at sikre skolerne en række frihedsgrader. En af frihedsgraderne 

er, at skolerne har fået mulighed for at ændre al understøttende undervisning med henblik på tilrettelæg-

gelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen som f.eks. to-voksen-

ordninger. Aftalen om frihedsgrader gælder pt. for skoleåret 2022/23. En to-voksenordning med afsæt i udvi-

dede frihedsgrader er således ikke permanent, men er afhængig af løbetiden på aftale indgået i Folketinget. 

 

Såfremt folkeskoler, som følge af de udvidede frihedsgrader, forkorter skoledagen, er disse forpligtigede til at 

stille pasningstilbud til rådighed for børn i indskolingen frem til det tidspunkt, hvor skoledagen normalt ville 

være afsluttet. En afkortning af skoledagen via udvidede frihedsgrader, vil således resultere i øgede udgifter 
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for skolens SFO, da flere børn, end der er indskrevet i denne, vil have ret til et pasningstilbud uden økono-

misk bidrag via egenbetaling. 

 

Det er på den enkelte skole skoleledelsens beslutning i samråd med skolebestyrelsen, hvorvidt skoledagen 

forkortes. Etablering af en pulje til finansiering af udgiften til SFO ved afkortning af skoledagen har til hensigt 

at gøre det muligt og attraktivt for skolerne at forkorte skoledagen, for i stedet at anvende ressourcerne til en 

øget brug af to-voksenordning i indskolingen 

 

Ved etablering af en pulje til finansiering af udgiften til SFO ved afkortning af skoledagen gives folkeskolerne 

i Kolding Kommune mulighed for i øget grad at benytte to voksne i undervisningslektionerne i indskolingen. 

Skolerne vil dermed have mulighed for eksempelvis at rette fokus på at understøtte elevernes læringspara-

thed, understøtte inklusionen samt bidrage med praktisk hjælp i og omkring klassefællesskabet. 

 

På baggrund af tilbagemeldinger fra folkeskoler, er der i dag to-voksenordning i ca. 8,5 ugentlige klokketimer 

pr. klasse i indskolingen på alle skoler, hvilket svarer til, at der i ca. 28 pct. af undervisningstiden er to-vok-

senordning. Ved vedtagelse af ændringsforslaget, og ansættelse af lærere, vil det være i ca. 31 pct. af un-

dervisningstiden i indskolingen, hvor der kan være to-voksenordning - og i 33 pct. af undervisningstiden, hvis 

det er pædagoger, der ansættes.   

 

Alle elever i en klasse med to-voksenordning vil have gavn af tilstedeværelsen af to fagprofessionelle – både 

de elever der har brug for ekstra udfordringer, og de der har behov for støtte. 

Et inkluderende læringsmiljø og klassefællesskab vil i højere grad give plads til de elever, som har behov for 

særlig støtte og således potentielt begrænse antallet af elever, som overgår fra almen skolen til specialtilbud.  

 

To-voksenordning i flere undervisningslektioner vil yderligere kunne mindske arbejdspresset og øge arbejds-

glæden for personalet, når to fagprofessionelle i fællesskab forestår undervisningen. Dette kan potentielt for-

årsage mindre sygefravær og dermed færre udgifter til vikardækning ligesom rekruttering til vakante stillinger 

i kommunen kan lettes. Forslaget vil dermed understøtte både social- som økonomisk bæredygtighed. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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UDD-S-09 – Tilbagekøb af besparelse på bogpulje på 

Pædagogisk Center 2022 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børn og Uddannelse vedtog d. 6. april 2022 som en engangsbesparelse, at bogpuljen på Pædagogisk Cen-

ter skulle reduceres med 1 mio. kr. i 2022 til medfinansiering af merforbruget på specialundervisningsområ-

det. Det årlige budget til bogpuljen er 1,375 mio. kr. På mødet d. 8. juni 2022 vedtog Børn og Uddannelse, at 

der skal fremsendes ændringsforslag på tilbagekøb af besparelsen i forbindelse med udarbejdelse af budget 

2023.  

 

Bogpuljen (materialeindkøbsmidlerne) anvendes til: 

 Indkøb af skønlitteratur til udlån for elever  

 Indkøb af faglitteratur til udlån for elever 

 Indkøb af faglitteratur til lærere, pædagoger og faglige vejledere (f.eks læsevejleder) 

 Indkøb af pædagogisk laborative materialer 

 Adgang til digitale ressourcer 

 

I marts 2022 trådte den nye bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre i kraft. Det pæda-

gogiske læringscenter på skolen skal være et sammensat team, som ud over deres specialistviden, har et 

fælles anliggende om at yde didaktisk vejledning om læring og undervisning, om læremidler og fag, om lære-

processer og hvordan læringsressourcer kan blive til læremidler. Der sættes også fornyet fokus på læselyst 

og litteraturlyst. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/271
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Børns læselyst er dalende nationalt og lokalt. Det betragtes som vigtigt at holde liv i læselysten. Læsning er 

”alle fags moder”, når det kommer til at danne og uddanne elever. Den forventede effekt, ved vedtagelse af 

ændringsforslaget, vil være, at skolerne får bedre mulighed for at indkøbe materialer, der kan understøtte 

elevernes læselyst.  

 

Læringscentre på en lang række skoler i Kolding Kommune deltager i læseudviklingsprojekter, hvor forsk-

ning og design inddrages. “Lystlæsning i fritiden understøttet af PLC”” og “Læselyst og læserum”, er projek-

ter hvor Undervisningsministeriet og Kulturministeriet har støttet Kolding Kommune med henholdsvis 

250.000 kr. og 1,1 million kr. Derfor er det vigtigt, at skolerne vedligeholder materialesamlingen med nye 

analoge og digitale læsetilbud til børnene. Adgang til de nyeste bøger motiverer læselysten.  

  

Ændringsforslaget understøtter bæredygtig vækst, og det skal være attraktivt for eleverne at dannes og ud-

dannes. Hvis forslaget ikke vedtages, vil materialesamlingen ikke i samme omfang blive vedligeholdt i 2022.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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UDD-S-10 – Support til IT på folkeskoleområdet  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift, aflønning IT-medarbejdere 3.300 3.300 3.300 3.300 

Nettodrift, kompetenceudvikling 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 3.800 3.800 3.800 3.800 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børn- og Uddannelsesudvalget godkendte den 8. december 2021 en ny digitaliseringsstrategi for folkeskolen 

”Barnet i den digitaliserede verden” og vedtog samtidig udarbejdelse af en handleplan for implementering af 

strategien. Børn og Uddannelse drøftede den 8. juni 2022 handleplanen samt vedtog på baggrund af strategi 

og handleplan, at der fremsendes ændringsforslag til budget 2023 og overslagsår vedr. UDD-S-08 – Support 

til IT på folkeskoleområdet samt UDD-A-02 Øget pulje til udskiftning af IT på skoleområdet. 

  

Dette ændringsforslag omhandler kompetenceudvikling af ansatte ved folkeskolerne og ansættelse af IT 

medarbejdere på skolerne til understøttelse af driften af IT på skolerne. 

 

Digitaliseringsstrategien ”Barnet i den digitaliserede verden – digital strategi for folkeskolen”, skal under-

støtte, at børnene i folkeskolen får et solidt fundament, der sætter dem i stand til at begå sig sikkert, reflekte-

ret og kyndigt i en digital verden, der er under konstant forandring. Strategien skal bidrage til at rammesætte, 

hvordan vi danner og uddanner børn og unge i Kolding Kommune til at leve meningsfulde og gode liv - også 

i en digitaliseret verden. 

 

For at sikre, at de fagprofessionelle på folkeskolerne er klædt på til at understøtte eleverne i at indfri digitali-

seringsstrategiens ambitioner, vurderes det, at skolerne samlet, udover deres eksisterende muligheder for 

kompetenceudvikling af personale med afsæt i en kommunal kompetenceafdækning, får behov for at få øko-

nomisk støtte på i alt 500.000 kr. pr. år. til kompetenceudviklingen inden for områder, som understøtter digi-

taliseringsstrategien. Der vil være tale om forløb bestående af et antal praksisfunderede forløb hvor fag og 

teknologier kobles og hvor digital dannelse /myndiggørelse er omdrejningsfeltet. 
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På Kolding Kommunes 24 folkeskoler er der medarbejdere, der varetager IT vejlederfunktion, som de ikke 

nødvendigvis har de rette tekniske kompetencer for at varetage. Flere skoler er gået sammen om at ansætte 

IT medarbejdere med større tekniske kompetencer, hvilket ønskes udbredt til de øvrige folkeskoler.   

 

Der er sket meget i samfundet og på skolerne på IT området de seneste 10 år, uden at antallet af IT medar-

bejdere er øget. Undervisningen er i dag afhængig af IT, og undervisningen bliver forstyrret, når der er pro-

blemer. Med henblik på at sikre et velfungerende IT set up på folkeskolerne til gavn for elever og ansatte, 

vurderes der at være behov for yderligere ansættelse af IT medarbejdere, således at der i alt vil være seks 

ansat til at betjene alle folkeskoler i kommunen. Til aflønning af de seks IT medarbejdere søges om 

3.300.000 kr. pr. år. Udover at sikre stabil drift af IT på skolerne, aflaster IT medarbejderne kommunale IT 

supportere ved at forestå lokal IT problemløsning på skolerne, ligesom de bidrager til at effektivisere samar-

bejdet mellem skoler og IT supportere, da de har kendskab til såvel ”skoleverdenen” som den ”digitale/IT 

verdenen”. 

 

Såfremt der ikke bevilliges midler til kompetenceudvikling vil færre ansatte ved folkeskolerne være klædt på 

til at forestå en varieret og differentieret undervisning med inddragelse af IT og anvendelse af digitale hjæl-

peværktøjer til understøttelse af elevernes læring. 

 

Såfremt der ikke bevilliges midler til IT medarbejdere, vil der med en stadig stigende anvendelse af IT og di-

gitale løsninger i undervisningen i skolerne være sandsynlighed for en mindre stabil adgang til brug her af. 

Samtidig kan en øget anvendelse af IT og digitale løsninger af ansatte og elever forårsage et øget pres på 

den kommunale IT support, hvis løsninger på udfordringer på skoler ikke findes lokalt. 

 

Adgang til stabil og relevant IT og digitale løsninger er på skolerne, som i stadig stigende grad bliver digitale, 

påkrævet for at kunne bedrive tidssvarende og relevant undervisning. Med anvendelse af IT og digitale 

værktøjer øges muligheden for at tilbyde varieret og differentieret undervisning, samtidig med at relevante 

digitale værktøjer kan bringes i spil for at understøtte elevernes læring. Dette synes i tråd med FNs fjerde 

verdensmål ”Kvalitetsuddannelse” under overskriften social bæredygtighed, hvor alle skal have lige adgang 

til kvalitetsuddannelse. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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UDD-A-01 – Pulje til udskiftning af materiel til teknisk 

service  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg  1.000 1.000 1.000 1.000 

I alt kassefinansieret 1.000 1.000 1.000 1.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

  

Beskrivelse: 

Børn og Uddannelse vedtog på udvalgsmødet d. 8. juni 2022, at der fremsendes ændringsforslag om pulje til 

nyt materiel til de tekniske serviceteams, der betjener skoler og dagtilbud.  

Forvaltningen har i forbindelse med budgetprocessen de seneste år modtaget ønsker fra decentrale enheder 

om nyt materiel til de tekniske serviceteams, der betjener skoler og dagtilbud.  Der er ikke i de besluttede 

budgetrammer afsat midler til minitraktorer, sneryddere, fejemaskiner m.v. Udskiftningen kan derfor alene 

finde sted i det omfang, det er muligt at tilvejebringe finansiering inden for de decentrale enheders budgetter.  

 

Effekten ved ændringsforslaget vil være, at elever og personaler vil opleve, at udearealerne vil være bedre 

vedligeholdt. Såfremt forslaget ikke vedtages, vil det medføre, at vedligeholdelsesniveauet på udearealerne, 

vil være dalende. Derudover vil det være nødvendigt, at prioritere midler afsat til skole- og dagtilbudsdrift til 

investering i udstyr.  

 

Når udearealerne ikke vedligeholdes løbende, vil der være risiko for, at det på sigt vil kræve større investe-

ringer for at genoprette, hvilket ikke vil være økonomisk bæredygtigt.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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UDD-A-02 – Øget pulje til udskiftning af IT på skoleområdet  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse d. 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg  1.000 1.000 1.000 1.000 

I alt kassefinansieret 1.000 1.000 1.000 1.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog d. 8. december 2021 en ny digitaliseringsstrategi, og d. 8. juni 2022 

godkendte Børn og Uddannelse en tilhørende handleplan, som bl.a. skal sikre, at elever i takt med deres ud-

vikling er i stand til at begå sig sikkert, reflekteret og kyndigt i en digital verden. På den baggrund søges der 

om 1 mio. kr.  årligt til udvidelse af budgettet til indløb af PC’er. 

 

Indkøb af PC’er og udskiftning af udstyr 

Det nuværende afsatte budget til udskiftning af IT på folkeskoleområdet dækker ikke en nødvendig større 

udskiftning af udtjente maskiner samt løbende udskiftning med faste intervaller. Tilsvarende er der ikke bud-

get til udskiftning af elektroniske tavler og skærme eller indkøb af IT-udstyr til FABLAB og teknologifag. Tilve-

jebringelse af disse budgetter sker via skolernes driftsbudgetter, hvor en øget pulje til udskiftning af IT sikrer 

en større ensartethed og højere niveau på tværs af skolerne ift. elevernes adgang til computere.  

 

Kommunens strategi for computere er baseret på Bring Your Own Device, hvor de elever, der har mulighe-

den, medbringer egen computer. Forvaltningen har på baggrund af dialog med skolerne opgjort behovet for 

kommunale computere til at supplere dette til 1 computer pr. 3 elever, for at kunne sikre tilstrækkeligt med 

maskiner til undervisningen. Det nuværende budget dækker kun 1 computer pr. 4,5 elever, men skolerne 

forsøger at øge antallet ved at købe computere af eget budget samt at fastholde gamle maskiner i drift. 

Mange af computerne på skolerne er således mere end 8 år gamle. En budgetudvidelse vil resultere i nyere 

og mere driftssikre maskiner på folkeskolerne. 

 

Såfremt forslaget ikke bliver vedtaget, kan et voksende antal elever i Kolding Kommunes folkeskoler opleve 

manglende adgang til funktionel IT, netværk og digitale værktøjer, da behov for inddragelse af IT og digitale 



54 
 

løsninger i undervisningen, som i det omgivende samfund, er konstant stigende. Med stigende inddragelse 

af IT mv. vurderes det eksisterende budget til indkøb af IT ikke at være tilstrækkeligt til at følge med udviklin-

gen og skolernes behov. På baggrund af manglende adgang til IT og digitale løsninger vil medarbejdere på 

skolerne i mindre omfang have mulighed for at planlægge og gennemføre undervisning som inddrager brug 

af IT og digitale værktøjer, hvorved elevernes digitale kompetencer og færdigheder vil udvikles i mindre grad. 

Med budgetudvidelse sikres elevers adgang til stabile og funktionsdygtige computere og anden IT udstyr, og 

herved understøttes social bæredygtighed ved at give elever fra forskellige kår, lige muligheder for at er-

hverve sig tidssvarende digitale kompetencer og færdigheder. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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UDD-A-03 – Flytning af Munkevængets SFO fra lejede lokaler 

til egen matrikel  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg  7.363 0 0 0 

I alt kassefinansieret 7.363 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I den fysiske udviklingsplan for skoleområdet indgår en flytning af Munkevængets Skoles SFO fra lejede lo-

kaler til skolens matrikel, ved en ombygning af den bygning indskolingen er placeret i, således at indskoling 

og SFO kan integreres. Formålet er at skabe synergier i det pædagogiske arbejde mellem skole og SFO. 

Samtidigt vil lejemålet kunne opsiges med en afledt årlig besparelse på 735.000 kr., hvilket med en investe-

ringsudgift på 7,363 mio. kr. vil give en ”tilbagebetalingstid” på ca. 10 år, hvilket understøtter økonomisk bæ-

redygtighed. Der er ikke afledt drift ved projektet, da der ikke tilbygges yderligere kvadratmeter. 

 

De øgede muligheder for samspil i det pædagogiske arbejde mellem skole og SFO vil være til gavn for alle 

elever, men særligt elever med særlige behov, hvilket understøtter social bæredygtighed. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil Munkevængets SFO fortsat fastholdes i lejede lokaler adskilt fra skolens 

matrikel. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Børn og Uddannelse 

 

Familie- og Børnesocialpolitik 
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FAM-S-01 – Dialog Mod Vold 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Familie- og Børnesocialpolitik  

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16  

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift  20.000 20.000 20.000 20.000 

I alt kassefinansieret 20.000 20.000 20.000 20.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Udvalget for Børn og Uddannelse vedtog på sit møde d. 6. april 2022, at Familieområdet skulle indlede en 

sonderende drøftelse med ’Dialog mod Vold’ med henblik på vurdering af et eventuelt fremtidigt samarbejds-

projekt med den Sociale Kapitalfond og ”Dialog mod vold”/Askovfonden. Udvalget blev d. 8. juni 2022 orien-

teret om status for dette i forbindelse med behandlingen af budgetønsker fra Børn og Uddannelse, hvor det 

blev besluttet, at der skulle fremsendes budgetønske. 

 

Dialog mod vold/Askovfonden  

Formålet med ”Dialog mod Vold” er, at nedbringe antallet af børn og voksne, der er udsat for vold i nære re-

lationer. Tilbuddet dækker over specialiseret og integreret psykologbehandling til udøvere af vold og deres 

familier. Ved at stoppe den voldelige adfærd brydes den negative sociale arv. Det hjælper børn, der er i ri-

siko for at blive anbragt uden for hjemmet, til at kunne forblive trygge i deres eget hjem. ”Dialog mod Vold” 

ønsker at stoppe den voldelige adfærd der, hvor den starter - hos udøveren. Indsatsen forventes ligeledes at 

have en positiv effekt på børnenes trivsel og familiernes samlede brug af ydelser og tilbud.  

 

Dialog mod vold behandlingstilbuddet er en indsats, som kommunen køber ved fonden. 

 

Business Case for Kolding Kommune  

Med henblik på at kunne vurdere de økonomiske konsekvenser ved etablering af et ’Dialog mod Vold’- tilbud 

i Kolding Kommune med behandlingsgaranti for voldsudøvere har Familieområdet gennemført en økonomisk 

analyse af udgifter vedrørende voldsramte familier i Kolding: 

 

I 2021 modtog Familierådgivningen 401 bekymringsskrivelser omhandlende fysisk og eller psykisk vold i fa-

milier. Alle 401 underretninger er nu blevet gennemgået og registreret i forhold til, om underretningen gav 
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anledning til konkrete indsatser for de enkelte familier. En beregning af prisen for indsatser i disse volds-

ramte familier viser et udgiftsniveau på samlet 14.121.600 kr. i 2021, hvilket giver en gennemsnitsudgift på 

35.216 kr.pr barn. Det skal understreges, at det er den samlede udgift til indsatser, hvorfor det ikke kan for-

udsættes, at hele beløbet vil bortfalde ved et ophør af vold i familien, da der typisk også vil være andre ud-

fordringer til stede. 

Antages det, at der løbende er 100 voldsudøvere, som tager imod behandlingstilbuddet fra Dialog mod Vold, 

vil det med deres fastsatte behandlingsudgift på 200.000 kr. pr. årlige forløb give en årlig udgift på 20 mio. 

kr. Til sammenligning udgør den årlige udgift, til den nuværende indsats på baggrund af ovenstående gen-

nemsnitlige udgiftsniveau, 3,5 mio. kr. for 100 familier. 

 

Vurdering 

Lykkes det at reducere eller helt stoppe volden i de ramte familier, vil dette potentielt set have en lang række 

positive samfundsmæssige gevinster. Det handler ikke mindst om styrkelse af trivsel og større jobstabilitet 

som alternativ til en varig overførselsindkomst. Når volden stopper, reduceres behovet for indsatser, der kan 

blive nødvendige, hvis volden har stået på i lang tid - som for eksempel gentagne krisecenterophold, syg-

dom, anbringelser af børn og straffesager i retsvæsenet. Disse afledte effekter lader sig dog vanskeligt kapi-

talisere, ligesom der vil være usikkerhed om, hvor mange voldsudøvere der vil takke ja til behandling. En 

eventuel økonomisk gevinst vil derfor være usikker og vil ikke kunne danne sikker basis for finansiering af 

nye tiltag. Dette er i overensstemmelse med vurderingen i det modtagne materiale fra Den Sociale Kapital-

fond vedrørende projektet. 

 

I Kolding Kommune mødes hver enkelt familie - i forlængelse af ’Selvværd og Sammenhæng’ - med en indi-

viduel tilgang, og der skræddersys en indsatsplan, der netop passer til den enkelte familie. I ovenstående 

beregning af gennemsnitsudgiften er medtaget alle udgifter, og der er derfor ikke skelnet imellem, hvilke ud-

gifter det er. Tallet vedrører derfor bl.a. merudgifter, døgninstitutioner m.v. 

 

At volden i en familie stopper, vil derfor ikke nødvendigvis være ensbetydende med komplet bortfald af ind-

satser. Det er derfor ikke muligt at udfase alle udgifter, men udgifter der kan henføres til vold, vil kunne udfa-

ses hen over en årrække. Alle familier med vurderet behov for støtte modtager kompenserende og/eller fore-

byggende indsatser. 

 

Da der som beskrevet ikke kan kapitaliseres væsentlige besparelser som følge af Dialog mod Vold indsatsen 

på kort sigt, fremsendes ændringsforslag på det samlede beløb på 20 mio. kr. På længere sigt vil det være 

muligt at gennemføre evalueringer af effekter af indsatsen, der vil kunne indgå i det politiske råderum.  

 

Ændringsforslaget understøtter både økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed.  

Det understøtter økonomisk bæredygtighed ift. at sikre den økonomiske politik med budgetter i balance i en 

situation, hvor der landsdækkende og lokalt opleves et generelt udgiftspres. Forslaget understøtter social 

bæredygtighed ved at forebygge effekten af længerevarende vold i hjemmet. Hvis forslaget ikke vedtages, vil 

det være nødvendigt at skære/fjerne kan-opgaver på Familieområdet, som har en forebyggende effekt for 

færre midler, hvilket kan nødvendiggøre mere indgribende foranstaltninger og på sigt et endnu højere ud-

giftsniveau. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FAM-S-02 – Budgetudfordringer Børnehandicap 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Familie- og Børnesocialpolitik 

Vedtaget: ................................  Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 10.000 10.000 10.000 10.000 

I alt kassefinansieret 10.000 10.000 10.000 10.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der opleves, i Familierådgivningen, et stigende udgiftspres på ydelser til borgeren. Det er primært udgifts-

stigning på forebyggende indsatser på Børnehandicapområdet. Specielt udgifter til aflastning er steget mar-

kant det seneste år, og der ser ikke ud til at være tale om en midlertidig stigning. 

I 2022 forventes der et merforbrug på myndighedsområdet på 7,3 mio. kr. og dette forventes at have en hel-

årseffekt på 10 mio. kr. i 2023.  I dette beløb indgår ikke en eventuel yderligere stigning i 2023 i forhold til 

indeværende år. 

 

Denne tendens til stigende udgifter på det specialiserede socialområde er ikke kun en tendens i Kolding 

Kommune, men generelt en tendens, som ses i hele landet. Det var også et tema KL havde med til økonomi-

forhandlingerne med regeringen ift. økonomiaftalen, dog uden at der kom ekstra budget til området. Udgifts-

presset ses også i, at det specialiserede socialområde ifølge Danmarks statistik fra 2020 til 2021 steg med 

1,6 milliarder i kommunernes regnskabstal. Heraf er stigningen på Børne- og Ungeområdet primært på de 

forebyggende foranstaltninger. 

 

Udgiftsstigningerne på aflastningsområdet skyldes flere forskellige faktorer: 

 Sager, hvor aflastningsbehovet er steget som konsekvens af forværring i borgerens almene tilstand 

eller familieforhold. 

 Tilflyttere, der har haft store aflastningsbehov, som ikke kunne løses af Kolding Kommunes interne 

tilbud pga. pladsmangel eller kompleksitet. 

 Sager, som ikke har kunnet rummes på de interne tilbud i kommunen pga. pladsmangel, eller at det 

ikke har været muligt at rekruttere afløsere. 

 Socialsager med funktionsnedsættelse, som har krævet akut handling.  
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Derudover har der været stigning i udgifter til andre forebyggende foranstaltninger såsom fast kontaktperson, 

økonomisk støtte og rådgivningsforløb (her bl.a. indsatser i Team for spiseforstyrrelse). 

 

Stigningerne på aflastningsområdet og de øvrige forebyggende foranstaltninger forventes fortsat i de kom-

mende år og med helårseffekt i 2023, da stigning i behovet for disse indsatser forventes at være af perma-

nent karakter i stedet for blot midlertidig.  

 

Såfremt ændringsforslaget ikke vedtages, og udfordringerne skal holdes inden for områdets budget, vil det 

være nødvendigt i høj grad enten at skære i eller fjerne kan-opgaver inden for området. Dette vil være  

kan-opgaver med et forebyggende sigte, hvilket kan medføre højere udgifter til anbringelse på længere sigt. 

 

Kolding Kommune er via lovgivningen forpligtet til at agere så tidligt så muligt for at sikre borgerne den 

mindst indgribende foranstaltning nødvendigt. Tanken med de forebyggende foranstaltninger er hjælp til 

selvhjælp, så barnet/familien kan leve så normal en tilværelse så muligt og blive samfundsborgere med til-

knytning til arbejdsmarkedet. De forebyggende foranstaltninger kan også være med til at forældrene i socialt 

udsatte familier kan bibeholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, fordi foranstaltningerne afhjælper problema-

tikkerne i familien. 

  

Kolding Kommunes serviceniveau til skal-opgaver vil også skulle genbesøges, såfremt ændringsforslaget 

ikke vedtages. Der vil skulle prioriteres skarpt i forhold til overholdelse af lovgivningen, for at sikre den øko-

nomiske bæredygtighed og et budget i balance på Familie- og Børnesocialpolitikken. 

 

Ændringsforslaget understøtter både økonomisk bæredygtighed og social bæredygtighed.  

Det understøtter økonomisk bæredygtighed ift. at sikre den økonomiske politik med budgetter i balance i en 

situation, hvor der landsdækkende opleves udgiftspres på det specialiserede socialområde.  

 

Ændringsforslaget understøtter også social bæredygtighed, idet det skal ses som investeringer i forebyg-

gende foranstaltninger. Ved at arbejde med de forebyggende indsatser, arbejdes der på, at borgerne og de-

res familier gøres mere selvhjulpne, så der i så lang tid som muligt kan gøres brug af de mindst indgribende 

foranstaltninger som muligt.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FAM-S-03 – Normering på Tinghøj 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Familie- og Børnesocialpolitik  

Vedtaget: ................................ Børn og Uddannelse den 24. august 2022, sag nr. 16 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift  2.000 2.000 2.000 2.000 

I alt kassefinansieret 2.000 2.000 2.000 2.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børne- og Ungeudvalget bliver på mødet d. 24. august 2022 orienteret om, at dele af målgruppen for Tinghøj 

har ændret sig over de seneste år, hvilket medfører et behov for at justere normeringen på institutionen. 

 

Som følge af den gennemførte analyse på området er det Familieområdets vurdering, at det vil kræve fire 

fuldtidsstillinger ekstra at håndtere den ændrede målgruppe hensigtsmæssigt. De fire stillinger vil med fordel 

kunne fordeles på flere medarbejdere, da det vil give mulighed for den nødvendige ekstra bemanding i perio-

der med spidsbelastning.  

 

Fire stillinger svarer til en merudgift på 2 mio. kr. årligt.  

 

Ændringer i målgruppen 

Der er henover de seneste år sket en styrkelse af plejefamilieområdet. Det har betydet, at de børn og unge, 

som tidligere var anbragt på Tinghøj, nu er anbragt i plejefamilier. Derudover har Kolding Kommune oprettet 

helhedsorienteret familieindsats, som også bevirker, at den tidligere målgruppe ikke længere anbringes på 

Tinghøj. De er i stedet i hjemmet med massiv støtte. I stedet modtager Tinghøj nu den gruppe af unge, som 

tidligere blev sendt ud af kommunen til institutioner som eksempelvis Fårupgård m.fl. 

 

Målgruppen er karakteriseret ved ofte at være massivt omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede. Mange i 

en grad så de er behandlingskrævende, selvdestruktive og udadreagerende. Disse unge vil ofte søge ud i 

kriminalitet og misbrugsmiljøer. 
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Samspillet af ovenstående faktorer har bevirket, at presset på personalegruppen er vokset betydeligt, og at 

der stilles større krav til normeringen.  

 

De unges adfærd bevirker, at medarbejderne nu langt mere end tidligere skal være tilstede i gademiljøet, 

ligesom de ofte vil skulle være til stede på psykiatrisk skadestue. Dette medfører at den eksisterende norme-

ring bliver udfordret, når medarbejdere som følge heraf er nødt til at forlade institutionen. Dette har medført 

henvendelser fra samarbejdspartnere fra blandt andet politi og sygehus.  

 

Derudover oplever Tinghøj, at forældreevnen hos disse unges forældre er markant ringere end hos de foræl-

dre, man havde i den tidligere målgruppe. 

 

Ændringerne i forældreevnen for forældrene til ungemålgruppen bevirker, at der skal sættes langt større res-

sourcer ind i behandlingen. Det er kendt viden, at man ikke kan arbejde med den unge alene. Hvis behand-

lingen skal virke, skal der arbejdes med hele familien. Det er en afgørende faktor for succes, at forældrekom-

petencen skal være øget, når den unge udskrives i forhold til indskrivningstidspunktet. Ofte er forældreevnen 

så ringe, at det er påkrævet, at personalet - i modsætning til tidligere - er til stede ved hjemmebesøg, lige-

som de vil skulle bruge øgede ressourcer, når familierne opholder sig på Tinghøj, hvilket de gør langt mere 

nu end tidligere. 

 

Hvis ikke forslaget imødekommes, vil det fremadrettet være nødvendigt at sende nogle af de mest behand-

lingskrævende børn og unge til tilbud udenfor kommunen, hvilket ofte vil være dyrere end tilbuddet på 

Tinghøj. 

 

Ændringsforslaget understøtter både økonomisk bæredygtighed ved fortsat at være billigere end eksterne 

tilbud og social bæredygtighed ved at sikre, at børnene og de unge kan bibeholde kontakten til familie og 

barnets/den unges nærmiljø. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Sundhed og Fritid 

Sundhedspolitik 
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SUN-S-01 –  Kortere ventetid på genoptræning til borgere i 

eget hjem 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Sundhedspolitik 

Vedtaget: ................................  Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 10 

 

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

Navn:....................................... Anders Seekjær, sundhedschef  

Tlf. nr.: ..................................... 24624176 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 2.000 2.000 2.000 2.000 

I alt kassefinansieret 2.000 2.000 2.000 2.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Dette ændringsforslag indgår som delelement i forslaget SUN-S-08 ”Nedbringelse af ventetid på genoptræ-

ning”, men isoleret set tager nærværende forslag ikke højde for kravet om at leve op til at kunne tilbyde gen-

optræning efter 7 dage. Nærværende forslag stiler mod at løfte kvaliteten i genoptræningstilbud i borgers 

eget hjem primært målrettet ældre borgere over 70 år, som har flere samtidige sygdomme, aldersforandrin-

ger og påvirket funktionsevne (den ældre geriatriske patient).  

 

Beskrivelse: 

Dette ændringsforslag foreslår konkret at styrke træningen til borgere i eget hjem efter Servicelovens §86.1 

og Sundhedslovens §140 ved at opnormere med 4 terapeutstillinger. Målgruppen er primært de ældre bor-

gere over 70 år, som har flere samtidige sygdomme, aldersforandringer og påvirket funktionsevne (den æl-

dre geriatriske patient).  

 

Udfordringen med den demografiske udvikling af ældre, de accelererede udskrivelser og mere komplekse 

sygdomsbilleder er velkendt. Kombineret med et højt aktivitetsniveau generelt på genoptræningsområdet og 

en prioriteringsnøgle funderet i lovgivningen på området har det medført markant længere ventetid på gen-

optræning for ældre, sårbare borgere, og kommunens nuværende kapacitet til at tilbyde rettidig genoptræ-

ning til borgere i eget hjem kan ikke modsvare behovet.   

 

Konsekvensen heraf er, at borgere, som modtager træning i eget hjem efter Serviceloven §86,1 aktuelt ven-

ter over 1 måned på at få genoptræning. Det betyder, at borgerne kan opleve en forværring af deres situa-

tion, at tilstanden i perioden forværres og at træningsopgaven dermed bliver mere omfattende.  
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For opstart af forløb efter Sundhedslovens §140 er der i perioder 2-4 ugers ventetid på opstart. Øget ventetid 

på genoptræning medfører, at borgerne taber funktionsevne i ventetiden. Konsekvensen kan være varigt tab 

af funktioner og ofte en markant øget længde af genoptræningsforløbene pga. tilbagegangen i ventetiden. 

Dette medfører yderligere driftspres på genoptræningsområdet, da borgerne derfor skal ses oftere og være 

længere i forløb. For begge typer genoptræningsforløb er der risiko for, at de lange ventetider reducerer bor-

gerens samlede livskvalitet.  

 

Ifølge Serviceloven §86.1 og Sundhedsloven §140 skal kommunerne tilbyde genoptræning til borgere i eget 

hjem til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse ved behov. Det kan fx være ældre sårbare borgere med 

et skrøbeligt helbred (fysisk og psykisk), som har lidt et funktionstab som følge af fx hoftebrud, multisygdom, 

gentagende indlæggelser o.l. Forløbene kan både være mono- og tværfagligt tilrettelagt, ved fysio- og/eller 

ergoterapeut, og oftest med et samarbejde med bl.a. hjemmehjælp, hjemmesygeplejen, demenskonsulenter 

o.a.   

 

Borgere, som henvises efter Sundhedsloven §140, skal tilbydes frit valg på genoptræningsforløbet ved privat 

udbyder, såfremt at kommunen ikke kan tilbyde opstart af forløbet inden for 7 dage. Erfaringer viser dog, at 

de sårbare, ældre borgere ofte ikke kan overskue at benytte sig af denne ordning eller de ønsker at vente, til 

kommunen kan tilbyde træning. Et kommunalt træningstilbud vil ofte være at foretrække, da målgruppens 

helbredstilstand ofte kræver koordinering på tværs af kommunale aktører. Ved at minimere ventetiden for 

denne målgruppe til de kommunale genoptræningstilbud sikres de et værdigt tilbud af høj kvalitet, som un-

derstøtter mere lighed i sundhed.     

 

Borgere, som tildeles genoptræning efter Servicelovens §86.1, har typisk oplevet et fald i funktionsevne over 

tid, men hvor andre tilbud ikke dækker behovet - og borgeren ikke selv er i stand til at modvirke faldet i funk-

tion. Borgeren vurderes og visiteres efter en kvalitetsstandard, som årligt godkendes i det politiske fagud-

valg. Der er ved forløb efter denne lovgivning ikke defineret i kvalitetsstandarden, hvor længe en borger må 

vente på at kunne få den nødvendige genoptræning. 

 

Hvis forslaget vedtages vil det medføre, at ventetid på genoptræning til borgere i eget hjem vil blive reduce-

ret på begge lovområder. Det betyder, at flere borgere får den nødvendige genoptræning hurtigere, og at 

den enkelte borgere i højere grad genvinder nødvendige færdigheder og bliver mere selvhjulpen.  

 

Målgruppen for dette forslag er karakteriseret ved at have multisygdom (den ældre geriatriske borger) og få 

ressourcer. Borgerne er derfor i en særlig sårbar livssituation, hvor rettidig opstart af deres genoptræning 

samt en høj grad af koordinering med andre faggrupper har en afgørende betydning for, at de ikke mister en 

endnu større del af deres funktionsevne på kort tid. Forløbene kalder ofte på en høj grad af koordinering 

med andre faggrupper, da borgernes situation ofte er kompleks. Hvis forslaget vedtages, vil det understøtte 

mere lighed i sundhed for en gruppe borgere, som af forskellige årsager ikke vælger en privat leverandør. 

Samtidig styrkes den enkelte borgers livskvalitet og forslaget formodes desuden at have en afledt gevinst i 

form af bl.a. reduceret hjemmehjælpsindsats. Derudover forebygger indsatsen at behovet for en større kom-

munal indsats øges i takt med den forlængede ventetid.  
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Dette forslag kan være med til at skabe social bæredygtighed og bæredygtige investeringer gennem tilbud-

dets fokus på forebyggelse, fællesskab og tværfaglighed og rummer således potentialet for fremtidige be-

sparelser eller velfærdsgevinster.      

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SUN-S-02 – Styrket genoptræning og rehabilitering på 

Døgnrehabilitering Kolding 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Sundhedspolitik 

Vedtaget: ................................  Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 10 

 

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

Navn:....................................... Anders Seekjær, sundhedschef  

Tlf. nr.: ..................................... 24624176 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.)  

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.200 1.200 1.200 1.200 

I alt kassefinansieret 1.200 1.200 1.200 1.200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Dette ændringsforslag foreslår konkret at styrke rehabiliteringen og genoptræningen på Døgnrehabilitering 

Kolding ved at opnormere med 2 terapeutstillinger. I dag består et ophold på Døgnrehabilitering Kolding pri-

mært af rehabilitering og genoptræning i form af sygepleje samt fysio- og ergoterapeutiske aktiviteter og træ-

ning på hold og individuelt. Desværre opleves der et betydeligt øget ressourcepres som følge af bl.a. flere 

ældre, hurtigere udskrivelser og øget kompleksitet i den enkelte borgers udfordringer. De borgere, som i dag 

benytter sig af Døgnrehabilitering Kolding, modtager derfor et genoptræningstilbud, hvor den individuelle 

træningstid med en terapeut på nuværende tidspunkt er begrænset til 1-2 gange om ugen og med en lø-

bende prioritering af de borgere, som ud fra en faglig vurdering, har størst behov for træning. Det udfordrer 

kvaliteten og intensiteten i det nuværende tilbud. 

 

Konkret vil denne budgetudvidelse på 2 årsværk øge kapaciteten, således at borgerne på de nuværende 23 

rehabiliteringspladser vil kunne modtage i alt 3 terapeutfaglige indsatser pr. uge af 45 minutters varighed, 

hvilket er en forbedring af nuværende niveau. Det vil kunne bidrage til, at den enkelte borger vil opnå en hø-

jere grad af livskvalitet og mestringsevne. 

 

Et døgnophold på Døgnrehabilitering Kolding rummer potentialet for at øge kvaliteten og intensiteten i reha-

biliteringen og dermed potentielt forkorte rehabiliteringslængden, så flere borgere i Kolding Kommune vil 

kunne få gavn af et rehabiliteringsophold. For at indfri potentialet forudsætter det bl.a., at den terapeutfaglige 

kapacitet øges væsentligt, så rammen til den individuelle terapeutfaglige træning øges. Hvis dette forslag 



68 
 

vedtages, vil den individuelle terapeutfaglige kapacitet til genoptræning og rehabilitering, som er en væsent-

lig del af rehabiliteringen, blive styrket til gavn for de borgere, som har ophold på Døgnrehabilitering Kolding.  

 

Opnormeringen og den øgede kapacitet på området vil samtidig styrke forudsætningerne for at samarbejde 

tættere med relevante aktører i forbindelse med overgangen til eget hjem. Det vil understøtte, at borgerne 

fastholder de opnåede forbedringer og den øgede funktionsevne efter ophold på Døgnrehabilitering Kolding. 

Det vil ligeledes give bedre mulighed for og tid til vidensdeling til gavn for den enkelte borger. Samlet set vil 

det være til gavn for både borgerne og det samlede ressourceforbrug på sundhed-, social- og seniorområ-

det, idet en højere grad af selvhjulpenhed forventes at medføre færre udgifter til fx hjemmehjælp. 

 

En budgetudvidelse med styrkelse af den terapeutfaglige kapacitet skal ses som et første skridt i et behov 

for en revitalisering af Døgnrehabilitering Kolding for effektivt at kunne bidrage til rehabiliteringsopgaverne på 

det samlede sundhedsområde. Derfor skal forslaget ses i sammenhæng med en række øvrige tiltag, som vil 

blive behandlet i Sundhed og Fritid henholdsvis den 16. august og den 6. september 2022. 

 

Forslaget understøtter både økonomisk og social bæredygtighed ved at styrke et centralt tilbud, som har re-

levans for borgere i Kolding Kommune som led i den rehabiliterende indsats. En styrkelse af rehabiliterings-

indsatsen på Døgnrehabilitering Kolding og overgangen efter endt ophold kan samtidig være med til at 

skabe social bæredygtighed og bæredygtige investeringer gennem tilbuddets fokus på forebyggelse, fælles-

skab og tværfaglighed og rummer således potentialet for fremtidige besparelser eller velfærdsgevinster.      

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SUN-S-03 – Tilbagerulning af ferie-nedlukning på 

Døgnrehabilitering Kolding 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Sundhedspolitik 

Vedtaget: ................................  Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 10 

 

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

Navn:....................................... Anders Seekjær, sundhedschef  

Tlf. nr.: ..................................... 24624176 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 600 600 600 600 

I alt kassefinansieret 600 600 600 600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Dette ændringsforslag foreslår konkret en tilbagerulning af ferie-nedlukning på Døgnrehabiliteringen Kolding 

om sommeren og i påsken, som blev vedtaget politisk i forbindelse med Budget 2020. 

 

Som led i Budget 2020 blev Døgnrehabilitering Kolding pålagt at holde 50 % ferielukket om sommeren og 

helt lukket i julen. I forlængelse heraf blev også påskeferien inkluderet i ferie-nedlukningen. Med dette æn-

dringsforslag lægges der op til, at Døgnrehabilitering Kolding igen skal holde åbent om sommeren og i på-

sken, men fortsat holde helt lukket i julen, da flere borgere normalt benytter sig af at være sammen med på-

rørende i den periode.  

 

Erfaringerne med nedlukningen i påsken viser, at det kan have en række negative konsekvenser for de be-

rørte beboere – særligt dem, der ikke kan opholde sig i eget hjem under nedlukningen og derfor må flyttes til 

andre lokationer (fx Vesterløkke). Men også konsekvenser i form af, at borgerne udsættes for et afbrudt for-

løb, som svækker den samlede rehabilitering. Dertil kommer, at nedlukningen er en forholdsmæssigt stor 

opgave for både Døgnrehabilitering Kolding men også for de understøttende funktioner (fx køkkenet). Samti-

dig påvirkes de øvrige kommunale samarbejdspartnere også af nedlukningen som fx hjemmeplejen, hjem-

mesygesygepleje, Vesterløkke m.fl. 

 

Gevinsten ved en tilbagerulning forventes at være, at flere borgere kan tilbydes et ophold, og at borgere på 

ophold ikke oplever unødvendige afbrydelser af deres rehabiliteringsophold. Det forventes samtidig at have 
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en positiv afledt effekt på de nærmeste samarbejdspartnere, da flere borgere kan tilbydes et ophold fx di-

rekte efter udskrivelse fra sygehuset. 

 

Hvis forslaget vedtages genskabes muligheden for, at borgerne kan opnå et bedre sammenhængende reha-

biliteringsforløb hen over hele året. Derudover vil belastningen i fx hjemmeplejen forventeligt blive mindre. 

Opgavetrykket vil derimod forventeligt stige på terapeutområdet og køkkenet henover sommeren. 

 

Forslaget understøtter både økonomisk og social bæredygtighed ved at styrke et relevant tilbud og faglighe-

den bag. En styrkelse af rehabiliteringsindsatsen på Døgnrehabilitering Kolding kan samtidig være med til at 

skabe social bæredygtighed og bæredygtige investeringer gennem tilbuddets fokus på forebyggelse, fælles-

skab og tværfaglighed og rummer således potentialet for fremtidige besparelser eller velfærdsgevinster. 

 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

 

 



71 
 

SUN-S-04 – Brobygning mellem kommunale sundhedstilbud 

og civilsamfund 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Sundhedspolitik 

Vedtaget: ................................  Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 10 

 

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

Navn:....................................... Anders Seekjær, sundhedschef  

Tlf. nr.: ..................................... 24624176 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Dette ændringsforslag foreslår konkret, at der oprettes en ny stilling og funktion som Brobygger mellem kom-

munale sundhedstilbud og tilbud i civilsamfund. Brobyggerens rolle er at sikre proaktiv fastholdelse af bor-

gere, som under forløb på sundhedsområdet er kommet godt i gang med nye vaner, har fået mod på nye 

aktiviteter og som har brug for understøttelse for at fastholde de positive forandringer.  

 

Brobyggerens opgave er at skabe den gode overgang til civilsamfundet dels i et forebyggelsesperspektiv og 

dels med fokus på brobygning fra afslutning af forløb til fastholdelse af aktiviteter i det lokale og nære fritids- 

og foreningsliv i bred forstand.  

 

Målgruppen for tilbuddet er borgere i alle aldre, som har været i forløb på sundhedsområdet lige fra det lille 

barn med motoriske udfordringer til ældre borgere, der har afsluttet deres ophold på Døgnrehabilitering Kol-

ding. Brobyggeren skal have fokus på en ”håndholdt” indsats med særligt fokus på de borgere, der har sær-

lige behov. Det kan fx være ældre enlige mænd med et begrænset netværk.  

 

Medarbejderen skal desuden opbygge og udvikle stærke relationer mellem sundhedsområdet og civilsam-

fundet, som kan være med til at fastholde og udbrede borgernes kendskab til muligheder i fritids- og for-

eningslivet i bred forstand.  

 

Efter endt forløb på sundhedsområdet vil borgere med behov herfor have mulighed for at blive henvist til den 

brobyggende medarbejder, som herefter tager personlig kontakt til borgeren og laver aftale om det videre 
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forløb. Et element under brobyggerfunktionen er en håndholdt følgeordning, sådan at borgere med behov 

herfor får hjælp og støtte til at komme godt i gang med aktiviteter i civilsamfundet. 

 

Brobyggeren vil få base på Sundhedscenter Kolding men vil være i tæt samarbejde med foreningerne både 

for at holde sig opdateret på tilbud men også for at sikre følgeskab til den enkelte borger.   

 

Civilsamfundet og foreningslivet i Kolding Kommune er velfungerende og bidrager både til at fremme sund-

heden og sociale relationer. Formålet med dette forslag er at bygge bedre bro mellem de eksisterende aktivi-

teter i civilsamfundet i bred forstand og de kommunale sundhedstilbud, så overgangen bliver mindre og flere 

borgere finder vej til tilbud i civilsamfundet efter afsluttet forløb i sundhedsområdet. 

 

Hvis forslaget vedtages, vil den enkelte borger opleve en større sammenhæng mellem de civile aktiviteter og 

de kommunale sundhedstilbud både før et kommunalt forløb og efter et kommunalt forløb. Den kommunale 

indsats vil blive mere bæredygtig, fordi den enkelte borger hjælpes videre i en aktivitet i civilsamfundet, som 

kan understøtte den indsats, vedkommende modtog i kommunalt regi. På den måde bliver borgeren mere 

selvhjulpen og behovet for hjælp fra det kommunale forventes at blive mindre. Borgeren bliver en aktiv del af 

meningsfulde fællesskaber, og det styrker samlet set den enkelte borgers livskvalitet. 

 

Forslaget flugter desuden med Kolding Kommunes intentioner som ”Bevæg dig for livet” visionskommune og 

brobyggeren vil ligeledes helt naturligt få et tæt samarbejde med Fritidsafdelingen. 

 

Forslaget kan være med til at skabe social bæredygtighed og bæredygtige investeringer gennem tilbuddets 

fokus på forebyggelse, fællesskab og tværfaglighed og rummer således potentialet for fremtidige besparel-

ser eller velfærdsgevinster.      

 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SUN-S-05 – Rygestoptilbud skræddersyet borgere i en udsat 

position  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Sundhedspolitik 

Vedtaget: ................................  Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 10 

 

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

Navn:....................................... Anders Seekjær, sundhedschef  

Tlf. nr.: ..................................... 24624176 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 700 700 700 700 

I alt kassefinansieret 700 700 700 700 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Dette ændringsforslag foreslår konkret at imødekomme den sociale ulighed på røgområdet ved at oprette et 

rygestoptilbud skræddersyet borgere i en udsat position. Forslaget indbefatter: 

 Ansættelse af sundhedsfaglig medarbejder, som fx skal kunne varetage individuelle rygestopsamta-

ler og koordinere en tværgående indsats 

 Uddannelse af lokale rygestopinstruktører i målgruppens nærmiljø  

 Tilskud til rygestopmedicin og nikotinerstatning.  

 

Målgruppen er sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, gravide, borgere i 

flexjob og borgere som har været arbejdsløse i mere end 3 måneder. Derudover foreslås det, at denne mål-

gruppe får tilskud til deres udgifter til rygestopmedicin og nikotinerstatning af Kolding Kommune. Dette følger 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, idet målgruppen ikke på samme måde som den generelle befolkning har 

mulighed for at tilkøbe produkter og hjælp til rygestop. Samtidig er der en markant højere forekomst af rygere 

i målgruppen. I forhold til de gravide er denne gruppe inkluderet i tilbuddet af hensyn til de helbredsmæssige 

gevinster ved et rygestop for både mor og barn. Tilbuddet forventes at kunne omfatte ca. 250 borgere pr. år. 

Tilskuddet ydes i forbindelse med, at borgere fra målgruppen deltager aktivt i et rygestopforløb.      

 

Rygning er den væsentligste enkeltstående faktor for tidlig død og for ulighed i dødelighed. Baseret på be-

regninger fra Sundhedsstyrelens forebyggelsespakke vil et estimat på Kolding Kommunes udgifter relateret 
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til rygning være 88 mio. kr. årligt til kommunal medfinansiering for behandling af sygdomme relateret til ryg-

ning blandt rygere og eksrygere samt 102 mio. kr. årligt til ekstra ny-tilkendte førtidspensioner blandt eksry-

gere og rygere. 

 

Rygestopmedicin og nikotinerstatning har både indvirkning på effekten af et rygestopforløb og ikke mindst på 

rekrutteringen til rygestoptilbuddene.  

 

Hvis forslaget vedtages, forventes det at flere borgere fra målgruppen vil benytte sig af kommunens ryge-

stoptilbud og dermed vil flere borgere blive røgfri.  

 

Ifølge Sundhedsprofilen 2021 er der ca. 10.845 borgere over 16 år i Kolding Kommune, som ryger dagligt, 

hvoraf ca. 4.170 er storrygere. Der er en høj grad af social ulighed i forekomsten af personer, der ryger dag-

ligt, både blandt mænd og kvinder i Danmark. Andelen af personer, der ryger dagligt, falder således med sti-

gende uddannelsesniveau. Der er en markant højere forekomst af borgere, der ryger dagligt, blandt førtids-

pensionister (32,8 %) sammenlignet med beskæftigede (14,1 %). Der er også relativt høje forekomster 

blandt arbejdsløse (24,8 %) og andre uden for arbejdsmarkedet (21,9 %). 

 

Forslaget kan være med til at skabe social bæredygtighed og bæredygtige investeringer gennem tilbuddets 

fokus på forebyggelse og mere lighed i sundhed og rummer således potentialet for fremtidige besparelser 

eller velfærdsgevinster. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SUN-S-06 – Bæredygtighed og spisefællesskaber 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Sundhedspolitik 

Vedtaget: ................................  Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 10 

 

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

Navn:....................................... Anders Seekjær, sundhedschef  

Tlf. nr.: ..................................... 24624176 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 300 300 300 300 

I alt kassefinansieret 300 300 300 300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Dette ændringsforslag foreslår konkret, at der etableres et nyt tilbud om inspiration og spisefællesskaber 

med fokus på bæredygtig kost, sundhed og mental trivsel. I tilbuddet vil der være et særligt fokus på social 

ulighed, således at de borgere, som normalt ikke vil kunne deltage i den type aktiviteter, understøttes. Til-

buddet kan etableres sammen med foreninger og civilsamfund som fx Folkebevægelsen mod ensomhed, 

som Kolding Kommune er medlem af. 

 

Hvis forslaget vedtages, vil de deltagende borgere få adgang til nye relationer gennem spisefællesskaber. 

Deltagerne vil få indsigt i sund og bæredygtig kost og få mulighed for at afprøve tilberedningen af råvarerne i 

fællesskab. Der er fokus på måltidsfællesskaber, som kan styrke den mentale trivsel og reducere risiko for 

ensomhed. Tilbuddet vil ligge i forlængelse af det nuværende tilbud om sundhedssamtaler og være en form 

for udvidet kostvejledning, som giver inspiration til at omsætte de nye kostråd i praksis med fokus på både 

bærdygtighed, fællesskab og de sundhedsmæssige gevinster ved gode og nærende måltider.     

 

Forslaget rammer en række forskellige bundlinjer i forhold til bæredygtighed. Forslaget kan være med til at 

skabe social bæredygtighed og bæredygtige investeringer gennem tilbuddets fokus på forebyggelse og fæl-

lesskab og rummer således potentialet for fremtidige besparelser eller velfærdsgevinster.      

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SUN-S-07 – Forebyggelse og fremme af seksuel sundhed 

blandt unge  

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Sundhedspolitik 

Vedtaget: ................................  Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 10 

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

Navn:....................................... Anders Seekjær, sundhedschef  

Tlf. nr.: ..................................... 24624176 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 600 600 600 600 

I alt kassefinansieret 600 600 600 600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune havde i 2020 det højeste antal af klamydiatilfælde i Danmark blandt unge med 33 tilfælde 

pr. 1.000 unge i alderen 15-29 år. Dette ændringsforslag handler om at nedbringe forekomsten af klamydia 

og øge den seksuelle sundhed og trivsel blandt unge ml. 15-29 år i Kolding Kommune ved at: 

 Etablere en rådgivnings- og undervisningsfunktion til unge mellem 15-29 år både i og uden for ud-

dannelsessystemet. 

 Etablere mulighed for at unge mellem 15-29 år kan foretage gratis selvtest for klamydia.  

 

Der er tale om en ny indsats, som vil blive evalueret løbende, ligesom sundhedsområdet vil lade sig inspirere 

af andre kommuners erfaringer på området.  

 

Rådgivnings- og undervisningsfunktion  

Sundhedsstyrelsen vurderer i ”Forebyggelsespakke for seksuel sundhed”, at seksualundervisning på ung-

domsuddannelserne og adgang til information og rådgivning om seksuel sundhed til unge uden for  

grundskolen og ungdomsuddannelserne vil have en positiv effekt på de unges seksuelle sundhed.  

Formålet med funktionen er at tilbyde en vedkommende og bredtfavnende rådgivning og undervisning om 

seksuel sundhed varetaget af en fagligt kompetent medarbejder, som tager højde for de unges hverdagsliv 

og den gennemsnitlige seksuelle debutalder på ca. 16 år. 

 

Dette forslag foreslår konkret at oprette en ny stilling, som skal besættes af en fast tilknyttet medarbejder 

med særlige forudsætninger for at drøfte seksualitet, identitet, normer, grænser, prævention, kønssyg-

domme, mental trivsel m.m. med de unge. Stillingen placeres i Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyg-

gelse, og der lægges op til samarbejde med bl.a. ungdomsuddannelser og andre relevante aktører, dér hvor 

målgruppen færdes, med henblik på at skabe et nærværende og relevant tilbud. I tråd med Sundhedsstyrel-

sens anbefaling skal rådgivningen og undervisningen være baseret på et bredt og positivt sundhedsbegreb 



77 
 

samt en normkritisk og mangfoldig tilgang til krop, køn og seksualitet. Undervisningen kan for eksempel tæn-

kes ind i rammerne for den enkelte ungdomsuddannelse, fx i ”Sundhed og Samfund” på erhvervsskolernes 

grundforløb. Indsatsen skal også have fokus på rådgivning og information til unge, der ikke er i uddannelse, 

og vil derfor også skulle være opsøgende i forhold til denne målgruppe i deres nærmiljø. Den nærmere ud-

formning af selv rådgivnings- og undervisningsfunktion vil ske i et samarbejde med ungdomsuddannelserne 

og andre relevante aktører. 

 

Sundhedsområdet har afsøgt muligheden for et samarbejde med Kolding Sygehus, men da et eventuelt 

samarbejde vil forudsætte gratis prævention finansieret af kommunen, er det ikke indeholdt i nærværende 

forslag.  

 

Gratis klamydiatest   

Klamydia optræder ofte uden symptomer. Ubehandlet klamydia kan medføre nedsat fertilitet og ufrivillig 

barnløshed, graviditet uden for livmoderen, kroniske underlivssmerter hos kvinder og betændelse i bitestikler 

blandt mænd. Til gengæld er klamydia let at behandle med antibiotika, når første det er konstateret. For at 

reducere forekomsten og spredningen af klamydia anbefaler Sundhedsstyrelsen dels forebyggelse ved brug 

af kondom og dels klamydiaopsporing med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smit-

tede med klamydia. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen (”Forebyggelsespakke for seksuel sundhed”) viser erfaringer, at hjemmeprøvetag-

ningstests for klamydia i kombination med tiltag, der fremmer partneropsporing, har både sundhedsmæssige 

og økonomiske fordele. Endvidere nås målgrupper, som ellers ikke ville opsøge testning.  

 

Formålet med klamydia-hjemmetest er at gøre det lettere tilgængeligt for de unge at blive testet, idet de und-

går besværet ved tidsbestilling og fysisk fremmøde hos lægen. Sundhedsstyrelsen henviser til Sex og Sam-

funds klamydiaopsporings-løsning for inspiration til handling. Der tilbydes en løsning til landets kommuner, 

som omfatter hjemmetest, som er gratis for de unge og bestilles via en hjemmeside. Testen tages der-

hjemme, sendes i adresseret og frankeret kuvert til sygehus, og de unge modtager svar via kode på 

mail/sms. Hvis testen er positiv, skal den unge printe et dokument og gå til sin egen læge for at få en recept, 

hvorefter medicin kan hentes på apoteket.   

 

Danske Regioner har, som en del af deres fertilitetsudspil, afsat midler til at finansiere en del af omkostnin-

gerne ved hjemmetesten i en fireårig periode. Sundhedsområdet afventer Region Syddanmarks stillingsta-

gen til deres del af finansieringen af klamydiahjemmetest jf. aftalen med Sex og Samfund. Den endelige af-

tale forventes godkendt i løbet af sommeren 2022, og dette forslag er derfor baseret på de forudsætninger, 

som var tilgængelige ultimo juni 2022.   

 

Der søges med dette forslag om finansiering til at kunne tilbyde ca. 900 gratis hjemmetest om året til unge 

ml. 15-29 år svarende til ca. 5 % af målgruppen. I nogle kommuner benytter op til 10 % af målgruppen sig af 

tilbuddet, og det kan derfor ikke udelukkes, at nogle unge vil gå forgæves efter en gratis test. Skulle efter-

spørgslen vise sig at være mindre end 5 % vil eventuelle overskydende midler blive brugt på kampagnema-

terialer, gratis prævention o.l. Efterspørgslen vil løbende blive monitoreret og forelagt Sundhed & Fritid.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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 SUN-S-08 – Nedbringelse af ventetid på genoptræning  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Sundhedspolitik 

Vedtaget: ................................  Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 10  

 

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

Navn:....................................... Anders Seekjær, sundhedschef  

Tlf. nr.: ..................................... 24624176 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift:     

Sundhedslov § 140 2.400 2.400 2.400 2.400 

Sundhedsloven § 140 a (vederlags-

fri fysioterapi) 
250 250 250 250 

Serviceloven § 86,1 1.350 1.350 1.350 1.350 

I alt kassefinansieret 4.000 4.000 4.000 4.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

I perioden har der været ekstra udgifter til en midlertidig opnormering i form af vikarer, og disse udgifter er 

medregnet i ovenstående tabel. Hvis dette ændringsforslag vedtages, erstatter det ændringsforslag SUN-S-

01 – Kortere ventetid på genoptræning til borgere i eget hjem, da dette forslag er indeholdt som delelement i 

nærværende forslag.     

 

Beskrivelse: 

Et øget pres på genoptræningsområdet generelt har medført stigende ventetider til genoptræning for mange 

forskellige målgrupper. Dette ændringsforslag foreslår konkret at nedbringe ventetiden generelt på genop-

træning ved at opnormere med 8 terapeutstillinger. 

 

Folketinget vedtog i maj 2018 nogle ændringer af sundhedslovens §140, som specificerer, at man som bor-

ger skal have mulighed for frit valg af leverandør af genoptræning f.eks. ved en privat leverandør, hvis ens 

kommune ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest 7 dage efter, man er blevet udskrevet fra sygehu-

set. 

Sundhedsområdet har kontinuerligt fokus på ventetiden ud fra gældende lovgivning, og det medfører en 

nødvendig prioritering mellem målgrupperne. Det betyder for eksempel, at borgere henvist til genoptræning 
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efter Sundhedsloven § 140, hvor der er en lovbestemt maksimal ventetid, prioriteres i forhold til andre hen-

vendelser f.eks. Serviceloven § 86.1, hvor der ikke på samme måde er lovbestemt maksimal ventetid.  

 

Hvis forslaget vedtages vil det medføre, at Kolding Kommune kan tilbyde flere borgere den nødvendige gen-

optræning hurtigere og i kommunalt regi, og at den enkelte borgere i højere grad genvinder nødvendige fær-

digheder og bliver mere selvhjulpen. Samtidig forventes det, at en vedtagelse af dette forslag vil medføre en 

reduktion i kommunens udgifter til fritvalgs-ordningen. 

 

Ventetid på genoptræning efter Sundhedslov § 140  

Træningsområdet i Kolding Kommune har lavet en lokal opgørelse på ventetiden til genoptræning efter 

Sundhedsloven § 140 baseret på data fra 1. marts 2022 til primo august. Her blev i alt 1.240 borgere henvist 

til genoptræning efter Sundhedsloven § 140, og ventetiden (medianen) til almen genoptræning i denne peri-

ode var 11 dage baseret på tiden mellem udskrivelse og første møde med en fysioterapeut.  

I 61 % af tilfældene var Kolding Kommune ikke i stand til at tilbyde en opstartstid inden for 7 dage. I disse 

tilfælde tilbydes borgerne genoptræning efter fritvalgsordningen.  

 

Ventetiden på de 11 dage skal ses i lyset af, at træningsområdet i denne periode har oprustet med ekstra 

mandskab i form af midlertidigt personale for at imødekomme efterspørgslen. I opgørelsen er der ikke taget 

højde for fagligt begrundet ventetid eller udskydelse af opstart fra borgerens side.  

Genoptræning efter Sundhedsloven § 140 omfatter: 

• Borgere med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske sygdomme  

• Borgere med ortopædkirurgiske problemstillinger  

• Børn fra 0-16 år, som har medfødte eller erhvervede hjerneskader  

• Borgere, som modtager træning i eget hjem  

• Borgere med livsstilsrelaterede genoptræningsbehov (Hjerte-, kræft-, og KOL-rehabilite-

ring) samt borgere med ryg- og nakkeproblematikker. 

 

Ventetid på genoptræning efter Serviceloven § 86,1  

Borgere, som modtager træning i eget hjem efter Serviceloven § 86,1, oplever aktuelt en ventetid (median) 

på 24 dage (mindst 3 dage, højst 77 dage). Konsekvensen af denne ventetid samt gevinsterne ved at ned-

bringe denne er udfoldet nærmere i ændringsforslaget SUN-S-01 ”Kortere ventetid på genoptræning til bor-

gere i eget hjem”.          

 

Ventetid på genoptræning efter Sundhedslovens § 140 a (vederlagsfri fysioterapi) 

Kolding Kommunes kapacitet for at tilbyde genoptræning efter Sundhedslovens § 140 a (vederlagsfri fysiote-

rapi) til børn fra 0-16 år, som har medfødte eller erhvervede hjerneskader, er aktuelt fuldt udnyttet. Disse 

børn tilknyttes fysioterapeuterne i Børneteamet, som træner med dem, indtil de fylder 16 år. Der er aktuelt 20 

børn tilknyttet Børneteamet, og det betyder, at nye henvendelser fra denne målgruppe oplever en ventetid 

på op til et år, da der skal frigives kapacitet, før nye børn kan inkluderes i tilbuddet.  

Børn, som henvises til vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens § 140 a, kan også vælge at henvende 

sig til private leverandører. Erfaringer viser dog, at forældre ofte foretrækker et kommunalt træningstilbud, da 

dette bl.a. er med til at minimere antallet af sundhedsprofessionelle aktører i barnets liv, og understøttes af 

det tværfaglige samarbejde i kommunen.  
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Et øget pres på serviceniveauet medfører øget risiko for en uhensigtsmæssig forlængelse af genoptrænings-

forløb og en øget ulighed i sundhed for den enkelte borger, da de borgere, som må vente på genoptræning, 

har forskellige forudsætninger for at finde alternativer til det kommunale træningstilbud. 

 

Dette forslag kan være med til at skabe social bæredygtighed og bæredygtige investeringer gennem tilbud-

dets fokus på forebyggelse, og rummer således potentialet for fremtidige besparelser eller velfærdsgevin-

ster. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Sundhed og Fritid 

Fritids- og Idrætspolitik 
  



82 
 

FRI-S-01 – Foreningssekretariat 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11   

 

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

Navn:....................................... Kurt Hansen Smidt / Lisbet H. Lambert 

Tlf. nr.:  .................................... 79 79 41 64 / 20 20 73 93 

Email:  ..................................... kursm@kolding.dk / lilam@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 600 400 200 0 

I alt kassefinansieret 600 400 200 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Sundhed og Fritid har på udvalgsmødet den 2. juni behandlet ændringsforslaget, som omhandler oprettelsen 

af et foreningssekretariat, som kan understøtte de frivillige idrætsforeninger i Kolding. 

 

Kulturudvalget ønsker, at forslaget udtænkes, så et foreningssekretariat kan understøtte alle frivillige forenin-

ger, så også kulturelle og øvrige almene frivillige foreninger kan understøttes. 

 

Projektet indeholder etablering af et foreningssekretariat primært med støttefunktioner ift. administrativ og 

regnskabsmæssig assistance. Derudover er der fra foreningslivet udtrykt ønske om assistance ift. til opgaver 

som markedsføring og fundraising, facilitering af netværk, juridisk bistand, bistand ved myndighedsbehand-

ling, bistand ved udvikling og implementering af nye tiltag etc. 

 

Fra foreningslivets side ønskes et sekretariat, som står til tjeneste og kan assistere foreningslivet i nærmest 

enhver henseende, stort som småt. Fra hjælp til at finde frivillige til div. events, over administrations- og 

regnskabsmæssig hjælp, til hjælp ved mere avancerede problematikker ift. bl.a. udvikling og myndighedsbe-

arbejdning. 

 

Den ønskede økonomi skal bruges til etablering og opstart af sekretariatet i form af hardware, software og 

personale. Sekretariatet skal være bæredygtigt indenfor 3 år, hvilket betyder at udgifter til drift, forventes 

dækket af indtægter fra udbudte støttefunktioner. Sekretariatet skal ikke generere profit, men blot sikres at 

driften løber rundt, hvilket det forventes at gøre efter en 3-årig opstartsperiode. 
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Formålet med sekretariatet er at aflaste de mange frivillige ildsjæle, så det fortsat vil være sjovt og attraktivt 

at være frivillig, og interessant at medvirke til de udviklingsprocesser, som anses for nødvendige for at imø-

dekomme fremtidens behov og efterspørgsler. 

 

Kolding Idræt ønsker at påtage sig ejerskabet af projektet, men ønsker samtidig et gensidigt samarbejde 

med Fritid og Idræt omkring det daglige driftsansvar. Detaljerne omkring dette samarbejde er endnu ikke 

helt på plads. 

 

Ændringsforslaget understøtter flere af Fritids- og Idrætspolitikkens mål særligt udviklingen af en stærk frivil-

lighedskultur. Derudover understøtter forslaget social bæredygtighed, da det støtter forpligtende fællesska-

ber. 

 

Hvis ændringsforslaget ikke går igennem, sker der ikke en større understøttelse af frivilligheden i Kolding 

Kommune.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FRI-S-02 – ’Bevæg dig for livet’ årlig driftspulje 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11 

 

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

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

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

Email:  ..................................... kursm@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 350 0 0 0 

I alt kassefinansieret 350 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Den 27. november 2018 vedtog Byrådet, at Kolding Kommune fra 1. januar 2019 til 31. december 2023 er 

visionskommune i Bevæg dig for livet. Visionsaftalen er derved en femårig partnerskabsaftale, som Kolding 

Kommune har indgået med Dansk Gymnastik og Idrætsforbund (DGI) og Dansk Idrætsforbund (DIF). Som 

Bevæg dig for livet visionskommune har Kolding forpligtet sig til bevidst i hele kommunes virke at arbejde på 

at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive og være en del af fællesskaber i og uden for foreningslivet 

via aktive indsatser på alle forvaltningsområder. Der er således tale om en bred indsats, som involverer hele 

kommunen. 

 

En driftspulje på 350.000 kr. skal blandt andet bruges til ”Super Sund Studieby”, hvor der skal ansættes con-

tainer studieambassadører til projektet ”Stier og Spor hvor vi bor”, der også er støttet af Nordea Fonden. 

Derudover skal midlerne bruges til aktiviteter og bevægelsesfællesskaber under ”Mening og mestring”, hvor 

der pt. er over 180 borgere i gang. Målgruppen under ”Mening og mestring” udvides til også at omfatte alle 

borgere uden for beskæftigelse eller uddannelse. På baggrund af erfaringerne med ”Mening og Mestring” 

ses et potentiale i at lave tilsvarende tilbud for børn som ikke er en del af et bevægelsesfællesskab – og som 

heller ikke endnu er i stand til at gå ud og blive en del af et etableret tilbud. Der er behov for at etablere et 

”sted”/rum” hvor disse børn trænes såvel fysisk, som socialt og psykisk i, hvordan man indgår i et forenings-

tilbud. Deri ligger også at kunne give børn på specielt skoleområdet tilbud i forlængelse af skoledagen i stil 

med Moving Kolding. Også ”Onsdagsidræt/parasport” skal fortsætte og udvides til at omfatte flere borgere 

og aktivitetsmuligheder for borgere på bosteder.  
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Bevæg dig for livet har fra 2019 til 2021 fået flere end 6.000 borgere til at gå fra inaktiv til aktiv ved at gå. 

Over 40 uddannede gåværter går samlet set cirka 40 ugentlige gåture. Til at skabe opmærksom på gåaktivi-

teter har projektet brugt forskellige årlige events – blandt andet Landsbydysten, der opstod under corona 

som en begivenhed med over 1.500 deltagere. For at fortsætte successen med de mange borgere, der går, 

kræver det en ekstra indsats arbejdsmæssigt og frivillighedsmæssigt, hvilket den årlige Bevæg dig for livet-

pulje vil bidrage til. Ligesom den også vil bidrage til de årligt tilbagevendende events som ”Yoga under åben 

himmel”, ”Frivillighedsugen” m.fl. 

 

Målsætningen for den fælles visionsaftale er:  

 At hæve antallet af fysisk aktive til 70 procent i år 2023, hvilket betyder at cirka 6.500 flere borgere 

skal leve op til WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. 

 At hæve antallet af idrætsaktive i forening til 46 procent i år 2023, hvilket betyder, at der skal optages 

minimum 5.000 flere medlemmer i foreningslivet.  

 

Der arbejdes hen mod målsætningerne med udgangspunkt i Kolding Kommunes strategier og politikker, 

samt de rammevilkår og målgrupper, der er beskrevet i visionsaftalen. Bevæg dig for livet har igangsat 

mange tiltag i løbet af den første del af visionsperioden. Tiltagene spænder bredt og dækker flere forvalt-

ningsområder i kommunen.  

 

Kolding Kommune har jævnfør visionsaftalen ingen midler afsat til at igangsætte, drive og forankre tiltag 

med, derfor skal der til hvert enkelt tiltag ansøges om fondsmidler udefra eller internt i kommunen.  

 

Generelt set støtter dette ændringsforslag op om nye fællesskaber i og uden for foreningslivet, og dermed 

understøttes social bæredygtighed. En del af tiltagene under Bevæg dig for livet støtter op om en attraktiv 

studieby, hvilket understøtter bæredygtig vækst. Derudover understøtter Bevæg dig for livet flere af fritids- og 

idrætspolitikkens mål, blandt andet at udvikle tilbud målrettet børn, unge og studerende, samt at styrke mu-

lighederne for, at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv. 

 

Hvis ændringsforslagene ikke går igennem, kan de forskellige tiltag under Bevæg dig for livet ikke forankres, 

og nye tiltag kan ikke igangsættes, hvilket på sigt kan betyde færre fysisk aktive borgere i Kolding Kommune. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FRI-S-03 – Ligestilling selvejende haller 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11 

 

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

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

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

Email:  ..................................... kursm@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 746 746 746 746 

I alt kassefinansieret 746 746 746 746 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

På baggrund af fritids- og idrætspolitikken har en styregruppe, bestående af repræsentanter fra STIKK 

(Samrådet for tilskudsberettigede idrætsfaciliteter i Kolding Kommune) og Kolding Idræt, faciliteret af Idræt-

tens Udviklingscenter, arbejdet med at fastlægge principper for en ny tilskudsstruktur for selvejende haller i 

Kolding Kommune. 

 

Med en ny tilskudsmodel ønskes: 

 

 At sikre en harmoniseret og gennemsigtig tilskudsmodel 

 At understøtte og belønne mere aktivitet i og omkring faciliteterne 

 At understøtte faciliteternes økonomi, så et minimumsserviceniveau sikres 

 At motivere til øget aktivitetsniveau. 

 

Principperne for en ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune indeholder følgende elemen-

ter: 

 Tilskud baseret på facilitetstyper 

 Grundtilskud 

 Aktivitetstilskud 

 Betaling for kommunale institutioner 

 Egenindtjening 

 Udviklingspulje 

 Udligning af prioritets-/lejeudgifter 

 Indfasning. 
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Grundtilskuddet er tilskud til driftsmæssige udgifter, der blandt andet skal sikre, at ændringer i aktivitetsni-

veau eller børnetal ikke får for store konsekvenser for økonomien for den enkelte facilitet. Grundtilskuddet er 

baseret på en objektiv kortlægning af faciliteternes bygningsmasse. 

 

  

 

Brændkjærhallen, Sjølund Multiarena og Vester Nebel Aktivitetshus er bevilget lavere kommunale driftstil-

skud end de øvrige faciliteter i Kolding Kommune. For at ligestille alle faciliteter, foreslår STIKK, at driftstil-

skuddet til disse faciliteter hæves, så det svarer til det faktiske grundtilskud. Det svarer til en øgning af bud-

getrammen på 746.000 kr., så de øvrige faciliteters økonomi ikke påvirkes negativt. 

 

Ændringsforslaget understøtter fritids- og idrætspolitikkens mål om at udvikle fremtidens fysiske rammer for 

aktivitet og fællesskab, herunder revidere tilskudsgrundlaget og de administrative regler for fritidsfaciliteterne 

og at understøtte mere aktivitet og udvikling. Derudover understøttes social bæredygtighed, da de selv-

ejende haller skaber rammer for nye fællesskaber.  

 

Hvis ændringsforslaget ikke går igennem opnås der ikke en harmonisering og gennemsigtig tilskudsmodel, 

der motiverer til et øget aktivitetsniveau, så hallerne kan udvikles i tråd med den måde, befolkningen dyrker 

fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FRI-S-04 – Kolding Volleyball Klub, Ung i Volley 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11 

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

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

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

Email:  ..................................... kursm@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 335 0 0 0 

I alt kassefinansieret 335 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Projektets formål er at motivere og fastholde unges engagement og deltagelse i foreningslivet gennem ud-

viklingen af et inspirerende ungdomsmiljø i Kolding Volleyball Klub, hvor flere unge får lyst til at komme og 

deltage aktivt, fordi de oplever at være en del af et fællesskab, hvor de får kompetencer, har medbestem-

melse og tilknytning til klubben. Det sker ved er at udvikle og afprøve eksisterende og nye indsatser og akti-

viteter, samt dele viden og erfaringer regionalt og nationalt om indsatser, der virker inden for motivering og 

fastholdelse af unge i foreningslivets fællesskaber og samvær. Projektet er en videreudvikling af Kolding Vol-

leyball Klubs mangeårige samarbejde med institutioner og foreninger i og omkring Kolding by. 

 

Projektet opererer med en primær og en sekundær målgruppe. Flere studier og rapporter peger på, at de 

fleste børn og unge fra 13-års alderen og op falder fra deres fritids- og idrætsaktiviteter i overgangen fra 

grundskole til ungdomsuddannelse. Projektet ønsker derfor at sætte særligt fokus på de 12-18-årige som 

projektets primære målgruppe.  

 

Ændringsforslaget understøtter Fritids- og Idrætspolitikkens mål om at udvikle tilbud målrettet børn, unge og 

studerende. Derudover understøtter forslaget social bæredygtighed, da det støtter forpligtende fællesskaber. 

 

Hvis ændringsforslaget ikke går igennem, vil flere børn og unge muligvis frafalde foreningslivet. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FRI-S-05 – Aktiv Fritid for voksne 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11  

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 300 300 300 300 

I alt kassefinansieret 300 300 300 300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Aktiv Fritid for voksne er for unge/voksne over 18 år, der ikke selv har ressourcerne til at starte til fritidsaktivi-

teter. Aktiv Fritid for voksne vejleder om fritidstilbud ud fra den unges/voksnes interesser, lokale muligheder 

og kendskab til foreningslivet. Der er ud over vejledning også mulighed for at søge om støtte til kontingent og 

udstyr. 

 

I prøveperioden er der afsat midler til opstart af forskellige tilpassede hold, kontingent og udstyr samt lønti-

mer til projektmedarbejderen. Der skal dog tages højde for, at det har taget tid at få startet de forskellige akti-

viteter op og dertil at udbrede viden til borgerne om, at projektet eksisterer. Her har corona også spillet en 

faktor i forhold til at påvirke muligheden for at få startet borgerne op ude i foreningerne. Fremadrettet skal 

der derfor tages højde for, at udgifterne til kontingent, udstyr og instruktørlønninger vil stige, da aktiviteterne 

allerede er etablerede. Dertil vil der være behov for flere medarbejdertimer, da kendskabet til projektet er ud-

bredt og en masse borgere derfor har fundet deres vej til projektet.  

 

Aktiv Fritid for voksne støtter op om nye fællesskaber i foreningslivet, og dermed understøttes social bære-

dygtighed. Derudover understøtter projektet fritids- og idrætspolitikkens mål om at styrke mulighederne for, 

at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv. 

 

Hvis ændringsforslaget ikke går igennem, kan det betyde færre fysisk aktive borgere i Kolding Kommune, da 

målgruppen ikke selv har ressourcerne til at finde ud i foreningslivet. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FRI-S-06 – Pulje til selvorganiseret idræt 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11  

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 200 200 200 200 

I alt kassefinansieret 200 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Puljen skal give selvorganiserede udøvere på fritids- og idrætsområdet mulighed for at få tilskud til aktivite-

ter, der er med til at understøtte en udvikling af fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune gennem nye 

initiativer. Puljen kan søges af alle selvorganiserede ildsjæle på fritids- og idrætsområdet til nye initiativer, 

aktiviteter eller arrangementer, der understøtter en udvikling af fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune 

til gavn for kommunens borgere. Det er et krav, at aktiviteterne er åbne for alle og er båret af frivillighed. 

 

I følge IDAN’s undersøgelse ”Danskernes aktivitetsvalg og organisering 2020” dyrker 67 % af børn mellem 7 

og 15 år selvorganiseret idræt, men kun 6 % dyrker udelukkende aktiviteter på egen hånd. De fleste børn og 

unge (51 %) dyrker aktiviteter i både forening og selvorganiseret. Der er ikke lavet specifikke undersøgelser 

af børnenes egne aktiviteter, men de ser ud til at være gå- og vandreture, trampolin, løbehjul og løb. For de 

voksne over 15 år er det 86 %, der dyrker selvorganiseret idræt og her dyrker den største andel (31 %) ude-

lukkende aktiviteter på egen hånd. Ifølge undersøgelsen ”Danmark i bevægelse” er de største aktiviteter på 

egen hånd for voksne gå- og vandreture, løb, cykling og styrketræning. 

 

Puljen til selvorganiseret idræt støtter op om nye fællesskaber uden for foreningslivet, og dermed understøt-

tes social bæredygtighed. 

 

Hvis ændringsforslaget ikke går igennem, kan fritids- og idrætsområdet ikke udvikles i tråd med den måde, 

befolkningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden, hvor det kalder på mere selvorganiseret 

idræt. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FRI-A-01 – Renovering af Brostræde 3-5, etape 3 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11 

 

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

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

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

Email:  ..................................... kursm@kolding.dk  

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 12.110 0 0 0 

I alt kassefinansieret 12.110 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder 3. og sidste etape af Idrætsbygningen i Brostræde indeholdende renovering og etable-

ring af bade- og omklædningsfaciliteter inkl. separat balanceret ventilationsanlæg. Faciliteterne vil, som nu, 

være placeret på de forskellige etager. Endvidere indeholder projektet etablering af ventilationsanlæg/CTS i 

hele bygning 1 (den gamle chokoladefabrik). Der findes i dag ikke ventilationsanlæg i bygning 1. Der er ude-

lukkende et gammelt udsugningsanlæg uden varmegenvinding, der betjener de eksisterende bade/omklæd-

ningsrum. Indeklimaet er ikke optimalt, og efter der er renoveret (efterisolering/tætning/nye vinduer i bygning 

1) bør der installeres et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Derudover indeholder projektet en moder-

nisering og lovliggørelse af elinstallationer, i form af udskiftning af hovedfordelingstavle og reetablering af 

kabelgrav, udskiftning og udbedring af ulovlige elinstallationer. 

 

Etape 1 og 2 i renoveringen af Brostræde 3-5 indeholdt tag- og facaderenovering, nye indgangspartier samt 

montering af nye vinduer og døre. 21 foreninger har i dag kommunale lokaler stillet til rådighed i bygningen. 

 

Renoveringen af Brostræde skaber rammer for nye fællesskaber for at skabe mindre ensomhed og styrke 

trivslen blandt borgerne, hvilket understøtter social bæredygtighed. Derudover understøtter projektet fritids- 

og idrætspolitikkens mål om at udvikle fremtidens fysiske rammer for aktivitet og fællesskab samt at styrke 

mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv.  

 

Hvis ændringsforslaget ikke går igennem, vil det blandt andet kunne betyde en negativ indvirkning på kom-

fort og velvære ved længere ophold i bygningen på grund af dårligt indeklima. Derudover kan de ulovlige el-

installationer på sigt betyde brand og en bygning uden strøm i længere periode (2-4 uger).  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FRI-A-02 – Lunderskov Hallen, Udbedring af utæt samling, 

defekte vandrør, ventilatorer, gulv og udskiftning af 

lyskilder 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11 

 

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

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

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

Email:  ..................................... kursm@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 273 0 0 0 

I alt kassefinansieret 273 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Projektet løser et akut problem for Lunderskov Hallen, i form af utæt samling mellem murstensmur og tag-

pap. Den utætte samling har forårsaget vandindtrængen i hulrumsmur. Begyndende råd og skimmelsvamp 

kan ses. Karmlister og murværk er påvirket, og indeklimaet vil på sigt også påvirkes.  

 

Et andet akut problem er utætte vandrør i kælderen. Hallen har haft fem vandskader den seneste tid, hvoraf 

den sidste resulterede i 2 cm vand i kælderrummene. Vandrørene i kælderen er 50 år gamle og består af 

vidt forskellige typer rør (rustfri, kobber, plast etc.), som gør at det er uundgåeligt, at der kommer flere utætte 

rør. Foreningen, der holder til i kælderen, har ikke haft mulighed for almindelig træning den seneste tid på 

grund af affugter og afmonteret belægning. 

 

Da der er fejl på eksisterende ventilation, indeholder projektet også udskiftning og reparation af defekte ven-

tilatorer. Fejlen består i, at varmesystem ikke kan suge ”frisk luft” ind i systemet udefra – indsugningsspjæld 

er lukket og kræver en udskiftning.  

 

Lunderskov Hallen trænger til udskiftning af nedslidt gulvbelægning i mellemgang, cafeteria og på kontoret. 

De nuværende linoleumsgulve er 50 år gamle og meget nedslidte. Revner i gulvet besværliggør rengøring, 

hvor vand kan trænge ned i selve trægulvet. 
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Derudover indeholder projektet udskiftning af eksisterende belysnings kilder, hvor der stadig bruges lysstof-

rør og konventionelle pærer. Det estimeres, at der ved at udskifte gamle og energi krævende belysningskil-

der, kan spares ca. 650 kg CO2. 

 

Dette forslag understøtter social bæredygtighed, da udbedringerne gør, at foreningerne i faciliteten kan ud-

føre deres aktiviteter i forpligtende fællesskaber. Projektet understøtter også fritids- og idrætspolitikkens ind-

sats om at sikre let tilgængelige, moderne, fleksible og tidssvarende faciliteter til foreningerne og borgerne 

gennem hele livet. Forbedringerne vil generere et bedre indeklima og give et sundere miljø i hallen – og der-

med også for hallens brugere. Projektet understøtter ligeledes fritids- og idrætspolitikkens mål om at udvikle 

fremtidens fysiske rammer for aktivitet og fællesskab. 

 

Hvis ændringsforslaget ikke går igennem, vil det blandt andet kunne betyde en negativ indvirkning på kom-

fort og velvære ved længere ophold i bygningen på grund af dårligt indeklima, hvilket kan have en betydning 

for foreningers og borgeres brug af faciliteten. Manglende reparation vil ligeledes forårsage yderligere skade 

på bygningen med stigende udgifter til reparationer til følge. Hvis ændringsforslaget ikke går igennem, vil der 

fortsat være energikrævende lyskilder i faciliteten. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FRI-A-03 – Lunderskov Boldklub, Renovering af klubhus og 

underlag på multibane 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11 

 

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

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

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

Email:  ..................................... kursm@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 51 0 0 0 

I alt kassefinansieret 51 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder en renovering af klubhuset samt etablering af en game-zone. Frivillige i Lunderskov 

Boldklub startede i 2021 E sport med FIFA op for klubbens medlemmer. For at kunne tiltrække endnu flere 

børn og unge, kræver det, at faciliteterne til disse aktiviteter øges. 

 

Projektet indeholder derudover en renovering af underlaget på multibanen ved Lunderskov Boldklub. Klub-

ben investerede i 2010 i multibanen med støtte fra Nordea Fonden. Nu er det nødvendigt med renovering. 

Banen bliver i dagligdagen benyttet af både Lunderskov Boldklub, Kongsbjergskolen, SFO, juniorklubben 

samt byens unge mennesker. 

 

Projektet understøtter fritids- og idrætspolitikkens mål om at gøre borgere til medskabere, indsatsen om at 

sikre let tilgængelige, moderne, fleksible og tidssvarende faciliteter til foreningerne og borgerne gennem hele 

livet samt udviklingen af tilbud målrettet børn særligt i forhold til at styrke samarbejdet i lokalsamfundet. Æn-

dringsforslaget understøtter social bæredygtighed, da det udvider mulighederne for flere brugere og dermed 

dannelsen af større og flere forpligtende fællesskaber.  

 

Hvis ændringsforslaget ikke går igennem, vil Lunderskov Boldklub ikke kunne øget antallet af medlemmer til 

deres aktiviteter med E sport FIFA. Derudover kan lokalområderne ikke udvikles i tråd med den måde, be-

folkningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden, hvor det kalder på mere udeidræt. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FRI-A-04 – Etablering af kunstgræsbaner 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11 

 

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

Navn:....................................... Kurt Hansen Smith  

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

Email:  ..................................... kursm@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 75 150 225 225 

Anlæg 500 4.000 4.000 0 

I alt kassefinansieret 575 4.150 4.225 225 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder etablering af kunstgræsbaner. Fodboldsamarbejdet Kolding Kommune (FSK) har ind-

sendt samlet plan for etablering af kunstgræsbaner. Heraf fremgår det, at der ønskes etableret 4 baner i alt, 

1 bane pr. år. Der er allerede etableret en kunstgræsbane i Vest, og der er afsat 3,5 mio. kr. til etablering af 

en kunstgræsbane i 2023. På grund af prisstigninger er der et finansieringsbehov på yderligere 500.000 kr. 

til den i forvejen afsatte økonomi. 

 

FSK oplyser, at der er behov for kunstgræsbaner, så Kolding Kommunes breddeklubber fortsat kan følge 

udviklingen inden for fodbold. Fodboldens udvikling betyder, at sæsonen udvides, således at der spilles fod-

bold på ”græs” hele året, hvilket understøttes af Fritids- og Idrætspolitikkens ønske om at sikre adgang til 

uderum som arenaer for idrætsaktiviteter. Kunstgræsbaner etableres, som hovedregel på eksisterende an-

læg, gerne på baner hvor der i forvejen er etableret lysanlæg og klubhusfaciliteter. 

 

FSK vurderer, at kapaciteten pr. kunstgræsbane er 370-970 fodboldspillere. 

 

Ændringsforslaget understøtter social bæredygtighed, da kunstgræsbaner er med til at udvide mulighederne 

for flere brugere af banerne og dermed dannelsen af større og flere forpligtende fællesskaber. 

 

Hvis ændringsforslaget ikke går igennem, kan lokalområderne ikke udvikles i tråd med den måde, befolknin-

gen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden, hvor det kalder på mere udeidræt. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FRI-A-05 – Pulzion, Udskiftning af klimaskærm, nyt 

indgangsparti og elevator 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11 

 

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

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

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

Email:  ..................................... kursm@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 1.350 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.350 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder: 

 Udskiftning af indgangsparti med automatiske skydedøre. Nuværende indgangsparti er fra 1992 med 

slidte og utætte døre. En udskiftning af indgangsparti med automatiske døre vil – udover at være en 

energirigtig løsning - også give en forbedret adgang for handicappede og gangbesværede.  

 Etablering af elevator, hvilket vil give adgang for handicappede og gangbesværede til alle 4 niveauer 

i centeret. Derudover giver det en mere arbejdsmiljørigtig løsning til varehåndtering.  

 Byggeteknisk rådgivning. Der skal sikre indfrielse af krav i bygningsreglementer, byggetilladelser – 

herunder forhold vedrørende brand, samt forsvarligt indgreb i eksisterende bærende konstruktioner. 

 Udskiftning af porte, vinduer og døre. Mange døre og porte er de oprindelige og trænger til udskift-

ning, samtidigt med at nye vil give en betydelig besparelse på varmeforbruget. 

 

For fortsat at kunne tiltrække idrætsudøvere bør der arbejdes på at forbedre og optimere faciliteterne med 

henblik på at skabe gode rammer for bevægelse og samvær, der i den sidste ende medvirker til at skabe en 

øget sundhed. Pulzion er en bevidst socialøkonomisk virksomhed, hvor de blandt andet skaber sundhed 

med idræt, motion og social samvær, sund skolemad til Koldings børn og unge – og jobs til medborgere, der 

er udfordret af arbejdsmarkedet. Pulzion er omdrejningspunkt for foreningsidræt og skoleidræt for mere end 

2.000 udøvere. Derudover er der stævner/turneringer, udstillinger, samlinger, møder og meget mere – for 

både lokale, regionale, nationale og internationale events. 

 

Ændringsforslaget understøtter social bæredygtighed, da udbedringerne gør, at foreningerne i faciliteten kan 

udføre deres aktiviteter i forpligtende fællesskaber og giver mulighed for at skabe nye fællesskaber for alle 
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uanset handicap. Dette går igen i fritids- og idrætspolitikkens mål om at udvikle fremtidens fysiske rammer 

for aktivitet og fællesskab samt at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv. Sam-

tidig understøtter forslaget politikkens mål om at styrke mulighederne for, at alle (uanset handicap) kan del-

tage i aktivitet og foreningsliv.  

 

Hvis ændringsforslaget ikke går igennem, kan faciliteten ikke udvikles i tråd med den måde, befolkningen 

dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FRI-A-06 – Hejls IF, Hejls Multipark 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11 

 

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

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

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

Email:  ..................................... kursm@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 620 700 50 0 

I alt kassefinansieret 620 700 50 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune har bag Hejls Multihus et stort græsareal, som i dag stort set ligger ubrugt hen. Det bru-

ges i dag kun til hundeluftning, kælkning, når der er sne, selvorganiseret boldspil af byens unge, krolf-spil 1 

gang om ugen i sommerhalvåret og til Hejls IF’s årlige sommerfest for borgerne i Hejls og omegn. I tråd med 

flere af indsatsområderne i Kolding Kommunes fritids- og idrætspolitik har Hejls IF udarbejdet et projekt – 

Hejls Multipark. Her vil foreningen upcyckle det passive udendørs fodboldområde til et sprudlende friluftscen-

trum for borgere i Hejls og Hejlsminde – på tværs af alle aldersgrupper.  

 

Multiparken etableres på den ene af byens boldbaner samt på et inaktivt område ved boldbanerne. Aktivite-

terne i Multiparken bliver: 

 Det aktive gadekær. En multibane naturligt nedsænket i den højt beliggende boldbane med plads til 

blandt andet hockey, basket, tennis/fodtennis, bowls, rulleskøjte/løbehjul og andre legeaktiviteter, 

lille scene og indbygget tribune (cirkus og teaterleg), fodbold og andre boldspil i mindre grupper. 

 Naturlegeplads/udflugtsmål. 

 Forhindringsbane. 

 2-3 krolfbaner. 

 ”Tingstedet”, hvor man mødes og tager dialogen udendørs. 

 Outdoor fitness område. 

 Cykelbane/pumptrack. 

 

Multiparken realiseres i tre faser. 
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Projektet vil komme alle borgere i Hejls og omegn til gode. Ligeledes vil det være til gavn for de mange turi-

ster, der hvert år besøger Hejlsminde. Af foreninger, der vil få stor glæde af Hejls Multipark, skal især næv-

nes Hejls IF, der har ca. 300 medlemmer, Hejls Tennisklub og spejderne i Hejls Trop. Det vil blive til gavn og 

glæde for alle aldersgrupper. 

 

 

Ændringsforslaget understøtter social bæredygtighed, da Hejls Multipark er med til at udvide mulighederne 

for mere aktivitet og dermed flere forpligtende fællesskaber. Når Hejls Multipark står færdigt, vil det passe 

perfekt ind i Koldings Kommunes vision ”Sammen designer vi livet”, og den taler godt ned i flere af fritids- og 

idrætspolitikkens indsatsområder. 

 

Hvis ændringsforslaget ikke går igennem, vil der fortsat være et passivt areal med et uforløst potentiale i 

Hejls. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FRI-A-07 – Seest Idrætspark 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11 

 

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

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

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

Email:  ..................................... kursm@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 30 30 30 

Anlæg 735 0 0 0 

I alt kassefinansieret 735 30 30 30 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Seest Idrætspark har gennem de seneste år gennemgået en større renovering og nyanlæg. Der er blandt 

andet blevet bygget et nyt Trailcenter og senest opført et nyt atletikanlæg.  

 

For at komme i mål og få skabt en helhed i området samt tilgængelighed for handicappede, mangler Seest 

Idrætspark de sidste detaljer. For at Seest Idrætspark lever fuldt op til Fritids- og Idrætspolitikkens indsats 

om at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv uanset forudsætninger og funkti-

onsnedsættelser, mangler der blandt andet flisebelægning ved klubhuset og handicapadgang samt handi-

cappladser ved parkeringsarealet. For at sikre områdets helhed og funktion mangler der parkeringspladser, 

stativer, rækværk, bord/bænkesæt samt stiforbindelser rundt om trailcenteret.  

 

Alle renoveringer understøtter Fritids- og Idrætspolitikkens indsats om, at fremtidens fysiske rammer for akti-

vitet og fællesskab skal udvikles ved blandt andet at sikre adgang til natur og uderum som arenaer for 

idrætsaktiviteter. 

 

I idrætsparken ligger der i forvejen et klubhus, som atletikklubben, fodboldklubben og krolfklubberne frem-

over kommer til at deles om. Herved understøtter ændringsforslaget social bæredygtighed i form af mulighe-

den for at skabe nye fællesskaber for alle uanset handicap. 

 

Seest Idrætspark er åbent for alle kommunens borgere. Med en færdiggørelse af projektet, vil det skabe en 

større tilgængelighed for flere borgere. Seest Idrætspark trænger til en forskønnelse efter gennemgribende 
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anlægsarbejde for at fremstå mere som en helhed. Hvis ændringsforslaget ikke går igennem vil Seest Id-

rætspark fortsat fremstå udfærdig med dårlig tilgængelighed – især for borgere med funktionsnedsættelser. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Kolding Stadion 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Sundhed og Fritid den 16. august 2022, sag nr. 11  

 

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

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

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

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

 

Beskrivelse: 

KIF Fodbold rykkede op i 1. division i sommeren 2019. Med oprykningen til 1. division følger nye krav til Kol-

ding Stadion. Dernæst tager masterplanen afsæt i, at der på sigt er større visioner og målsætninger for Kol-

ding Stadion, der som fremtidens stadion også skal forbedres til et moderne superligastadion. I dag er der 

flere udfordringer ved kampafvikling, som går ud over helhedsoplevelsen af at gå til fodbold i Kolding – her-

under blandt andet sikkerhedsprocedurer og adgangsforhold for tilskuere og fans samt fare for brand på den 

gamle trætribune. Ligeledes er fodboldklubben ”vokset ud af rammerne” på Kolding Stadion. Som et led i at 

skabe fremtidens superligastadion skal der skabes rammer, der kan rumme en række nye funktioner og faci-

liteter, ligesom det nye stadion skal bygge på en økonomisk bæredygtig forretningsmodel. 

 

Realiseringen af masterplanen for Kolding Stadion består af 4 faser: 

 Fase 1.1: Spillerbanen flyttes 11 meter mod syd/øst. Der etableres banevarme og nyt lysanlæg. Atle-

tikanlægget og cricketbanen flyttes til ny lokation. Denne fase er realiseret, og stadion opfylder der-

med licenskravene ved 1. divisions fodbold. 

 Fase 1.2: Denne fase indebærer nedrivning af eksisterende og opførelse af ny vesttribune. Rækken 

med 6 kolonihavehuse mellem Margrethe Mortens Toft og stadion inddrages til etablering af et nyt p-

areal bag vesttribunen. Desuden nedrives den eksisterende servicebygning, og der planlægges op-

ført en ny i stadion området. 

 Fase 2: Nordtribunen opføres. Nord for tribunen etableres parkeringspladser til busser. Derudover 

etableres der et multifunktionelt område øst for stadion. SFO pavilloner fjernes. 

 Fase 3: Østtribunen udvides mod syd, og en ny sydtribune opføres.  

 

Der udarbejdes prisoverslag for fase 1.2, 2 og 3, da eksisterende priser ikke længere er tidssvarende og rea-

listiske.  

 

Ændringsforslaget understøtter bæredygtig vækst, da færdiggørelse af Kolding Stadion er med til at udvide 

mulighederne for at brande Kolding ved at flere kommer til byen for at se fodbold. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Kultur 

Kulturpolitik 
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KUL-S-01 – Christiansfeld - Markering af 250 års jubilæum 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august 2022, sag nr. 13  

 

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

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

Tlf. nr.: ..................................... 2020 7393 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 250 0 0 0 

I alt kassefinansieret 250 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I 2023 er det 250 år siden, at Brødremenighedsbyen Christiansfeld blev grundlagt. Brødremenigheden og 

Museum Kolding er gang med forberedelsen af markeringen af by-jubilæet, som markeres d. 13. august med 

bla. en festgudstjeneste med indbudte gæster fra ind- og udland. Der planlægges musikalske og kulturelle 

aktiviteter over hele året, herunder en særudstilling, som skabes i samarbejde mellem Museum Kolding Chri-

stiansfeld og Brødremenigheden. Jubilæumsaktiviteterne forankres i UNESCO verdensarvens forvaltnings-

gruppe. 

 

Tilskuddets størrelse svarer til det tilskud der i 2016 blev givet til markeringen af 150 års jubilæet i Vamdrup 

og Lunderskov. I 2018 blev der givet et tilskud på 500.000 kr. til markeringen af Koldinghus Slot og Koldings 

750 års jubilæum. 

 

Ændringsforslaget understøtter Bæredygtig væksts visioner om en sammenhængende fremtidsplan for Kol-

ding Kommune, ved at støtte udviklingen i Centerbyen Christiansfeld og ved at sætte kulturen tydeligt i spil i 

den samlede brandingstrategi for Kolding Kommune.  

 

Såfremt forslaget ikke vedtages vil markeringen af Christiansfelds 250 års jubilæum blive minimeret og syn-

ligheden begrænses væsentligt. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-S-02 – Trapholtfonden, vedligehold – øget tilskud  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august 2022, sag nr. 13  

 

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

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

Tlf. nr.: ..................................... 2020 7393 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 800 800 800 800 

I alt kassefinansieret 800 800 800 800 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Trapholtfonden ejer grund og bygninger på Trapholt, og fonden har ved bygningsoverdragelsen fra kommu-

nen i 2004 overtaget ansvaret for bygningsvedligeholdelse fra Kolding Kommune. 

Det viser sig, at det årlige driftstilskud, som Trapholtfonden modtager ikke længere gør det muligt for fonden 

at vedligeholde bygningerne, så disse fremstår velholdte og fuldt funktionsdygtige. 

Af fondens årsregnskab for 2021 fremgår det, at Trapholtfondens disponible midler i det store og hele med 

udgangen af 2021 er opbrugt, primært til opstartsmæssigt at renovere halvdelen af tagbelægningen samt til 

at udskifte porøs indvendig loftsbeklædning og senest i 2021 at udskifte vinduespartierne i den gamle villa. 

 

I 2021 fremsendte Trapholtfonden en 10-årig renoverings- og vedligeholdelsesplan, da fonden første gang 

anmodede om et forhøjet tilskud i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022.  Renoverings- og vedli-

geholdelsesplanen er i 2022 blevet opdateret og udarbejdet af Tegnestuen Mejeriet, og den kan rekvireres 

ved henvendelse til By- og Udviklingsforvaltningen v. Kulturchef Lisbet H. Lambert. 

 

Den opdaterede plan indeholder alene de aktuelt kendte renoveringer og vedligeholdelser, og planen er bag-

grunden for, at Trapholtfonden nu ansøger om en forøgelse af det årlige driftstilskud med 0,8 mio. kr. fra det 

nuværende niveau 1,7 mio. kr. til 2,5 mio. kr. Trapholtfonden oplyser i den forbindelse, at 0,5 mio. kr. af 

driftstilskuddet igen tilgår kommunen i form af opkrævet ejendomsskat. Forøgelsen vil gennemsnitligt alene 

efterlade 0.25 mio. kr. årligt til pt ukendte reparationer og renoveringer samt fondens mulighed for igen at 

kunne støtte museet med kunstindkøb jævnfør fundatsens bestemmelser og det kommunale tilsagn i det stif-

tende gavebrev.  
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Ændringsforslaget understøtter kravet om økonomisk bæredygtighed, idet manglende mulighed for vedlige-

hold af bygningerne uvægerligt vil medføre større udgifter til reparationer. I 2020 bevilgede Kolding Kom-

mune ca. 3 mio. kr. til reparation af skader på taget ved Trapholt, der medførte vandskader og risiko for ska-

der på museets værdifulde kunst – og designgenstanden. 

 

Derudover understøtter forslaget Bæredygtigt vækst ved at sætte fokus på både design og kultur som på 

Trapholt i høj grad er synlig for såvel kommunens indbyggere, som besøgende turister fra ind- og udland. 

Trapholt er dermed også en nøglespiller, når det handler om at brande Kolding Kommune, som design – og 

kulturby.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-S-03 – Sangkraftcenter Kolding 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august 2022, sag nr. 13  

 

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

Navn:....................................... Pia Friis  

Tlf. nr.: ..................................... 79799811 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.)  

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 200 200 200 200 

I alt kassefinansieret 200 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

På finansloven for 2021 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt over 2 år til Sangens Hus i Herning. Midlerne skal 

anvendes til at etablere op til 15 nye sangkraftcentre i Danmark.  

 

På daværende tidspunkt var der 11 sangkraftcentre i Danmark, men ingen i Trekantområdet. Kolding var en 

af de første, der bød ind på den nye ordning, og takket være et engangstilskud fra Kulturudvalgets genstarts-

pulje, kom arbejdet i gang.  

 

Sangkraft Kolding har til formål at styrke fællesskaber og dannelse gennem sang. Sangkraft Kolding vil løfte 

og udbrede sangen i alle livets faser, og ambitionen er at mange flere borgere i Kolding skal opleve sang-

glæde i deres hverdag. 

 

Gennem samarbejder mellem kommune og andre aktører skal centret styrke sangkraften i Kolding Kom-

mune; både i bredden og gennem talentudvikling. Børn skal synge mere, og fællesskaber skal styrkes gen-

nem sang – også synligt, på fx biblioteket, der har en stærk tradition med fællessang og lytteklubber. Det kan 

også være sang på Skamlingsbanken, hvor man historisk har samledes om sang. Sangkraftcentret er ikke 

nødvendigvis ét fysisk sted, men en organisation på tværs, der skaber en sammenhængskraft og både løfter 

sangglæde og styrker kompetencer. 

 

Sangkraftcentret er startet som initiativ mellem blandt andre Koldingbibliotekerne, Kulturskolen, lokale kirker 

og flere andre aktører. Centret er organiseret som en forening, og opstarten er finansieret af det kommunale 

tilskud fra kulturudvalgets genstartspulje og opstartsstøtte fra Sangens Hus i Herning. 
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Centeret kan årligt opnå driftsstøtte fra Sangens Hus på 200.000 kr., men støtten er afhængig af en kommu-

nal medfinansiering på et tilsvarende beløb.  Foreningen håber på et årligt kommunal tilskud på 200.000 kr. 

 

Ændringsforslaget understøtter Social bæredygtighed ved at skabe nye fællesskaber der på tværs af gene-

rationer øger trivslen på tværs af livsfaser og livssituationer i et stærkt partnerskab mellem civilsamfund, 

kommune og erhvervsliv. 

Forslaget understøtter Bæredygtig vækst ved at sætte kulturen tydeligt i spil i en brandingstrategi, og ved at 

tilbyde aktiviteter målrettet unge mennesker.   

 

Såfremt forslaget ikke vedtages vil Sangkraft Kolding heller ikke modtage tilskud fra Sangens Hus, og må 

derfor lukkes. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-S-04 - Kulturskolen, Talentlinje Billedkunst & Design  

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august 2022, sag nr. 13  

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 200 200 200 200 

I alt kassefinansieret 200 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

I forbindelse med etableringen af KulturskolenKolding 1. januar 2020 ønskes at etablere Talentlinje for De-

sign og Billedkunst på lige fod med talentlinjerne for musik.  

 

Kulturskolen har i de første sæsoner etableret kortere 6 ugers talentlignende fokushold for elever på mel-

lemtrin og overbygning i fagene tegning, maling, olie.  

 

Der ønskes oprettet Talenthold for mellemtrinnet og overbygningen på en række skoler samt et egentligt 30 

ugers overbygnings hold på Kulturskolen Kolding, Riis Toft med start 1. januar 2023. 
 

Udviklingsplan Billedskoleafdelingen 

År 1 – 4: Videreføre eksisterende hold samt oprette første talenthold – se ovenfor. 

Oprette egentlig talentlinje med 2 – 3 årigt forløb, der retter sig mod et kommende BGK (Billedkunst & De-

sign Grundkursus) som forberedelse til egentlig videregående billedkunstnerisk uddannelse/Designskolen. 

 

Års 5-7: Oprettelse af et egentligt BGK v Kulturskolen Kolding med optag af 8 elever pr. årgang.  

Dette ændringsforslag vedrører udviklingsplanens år 1-4. 

 

Ændringsforslaget understøtter Bæredygtig vækst ved at skabe nye aktiviteter og initiativer for unge menne-

sker, og dermed øge Koldings attraktivitet som studieby. Forslaget understøtter endvidere Bæredygtig Vækst 

ved at gøre design mere konkret, forståeligt, synligt og aktivt og ved at medvirke til at brande Kolding som 

kulturby. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, bliver talentlinjen ikke oprettet. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-S-05 – Kulturskolen, Indsats i Skovparken 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Kultur den 15. august 2022, sag nr. 13 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 100 100 100 100 

I alt kassefinansieret 100 100 100 100 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/ en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
I 2021 fik Kulturskolen Kolding tilskud fra Kulturudvalgets genstartspulje til at skabe kulturforløb i Skovparken 
i samarbejde med PPR, Ungdomsskolen og Byliv Kolding. 
 
Forløbene er afviklet som planlagt, og erfaringerne danner baggrund for et fælles ønske om at fortsætte for-
løbene som faste tilbud i Skovparken.  
 
Kulturskolen skal til Skovparken og undervise i kunst og musik. Skovparken er Koldings største almene bo-
ligområde med godt 550 boliger med en fortid på regeringens ghettoliste, men også med en modernisering i 
2019 i bagagen. Fremtiden ligger lige om hjørnet med planer om nyt fælles Multihus, men også om bygnin-
ger, der skal rives ned eller benyttes på anden vis.  
 
Kulturskolen forventer at kunne tilbyde 2 10-ugers forløb med hver fire forskellige hold med undervisning i 
billedkunst eller musik. Tilbuddet fra Kulturskolen bliver gratis for områdets unge og er som udgangspunkt 
samlet om kulturhuset Ambassaden, som ligger midt i Skovparkens område. Lokaler til undervisningen fin-
des i området. 
  
Forløbtype 1: 
1 times sammenspil med 1.-3. klasses børn fra Klubben. Der foregår allerede instrumentalundervisning af 
nogle af børnene, som dette sammenspilshold skal kobles med om muligt. Dette forløb varer i 10 uger og 
afsluttes med en fælles afslutning, hvor holdet kan spille 1-3 numre.  
  
Forløbtype 2:  
1 1/2 times sangskrivning med 4.-6. klasses børn, hvor der skal arbejdes med at skrive sange ud fra de un-
ges ønsker, temaer og genrer med en færdig sang pr. barn som mål. Dette forløb varer i 8-10 uger og afslut-
tes med en fælles afslutning, hvor holdet kan spille 1-3 numre.  
  
Forløbtype 3: 
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2 timers billedkunst. Målgruppe 1.-3. klasse, 4.-6. klasse eller familieworkshop. Holdtitlen kan eksempelvis 
være inden for et specifikt billedkunstområde eller være et kunstlaboratorium, hvor eleverne afprøver forskel-
ligt. Måske skal vi ud og sætte vores billedkunstneriske aftryk i Skovparken.   
 
Såfremt forslaget ikke vedtages, må Kulturskolen stoppe tilbud om forløb i Skovparken. 
 
Forslaget understøtter Social Bæredygtighed ved at bidrage til nye måder at tænke fremtidens velfærd. Ved 
at bruge kunst og design så nye målgrupper møder kunsten i øjenhøjde, bidrager forslaget til at skabe 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-S-06– Forbedringer i ansøgningssystem for event-

arrangører 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august 2022, sag nr. 13  

 

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

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

Tlf. nr.: ..................................... 2020 7393 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 150 0 0 0 

I alt kassefinansieret 150 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Frivillige foreninger og andre aktører, der ønsker at arrangere events, koncerter, markeder og andre aktivite-

ter skal i nogen tilfælde søge tilladelser op til 40 forskellige steder. Det kan være en stor og svær øvelse, at 

finde vej i de ofte komplekse myndighedsbehandlinger.  

Det er baggrunden for at 7 sønderjyske kommuner er gået sammen om at arbejde i en række forbedringer i 

det fælles ansøgningssystem (NFOA), som alle de 7 kommuner anvender som indgangen til ansøgninger i 

forbindelse med events. Haderslev er initiativtager til samarbejdet om det. 

 

Ønsket fra Kultur og Event i Kolding er, at prioritere forbedringer på følgende: 
- Kort-delen af systemet 
- Skriveret for administrator i kalenderen (så ansøger kan forhåndsbooke områder uden at skulle igen-

nem hele ansøgerproceduren) 
- Genvej for små ansøgere (så man ikke skal gennem hele ansøgerproceduren med brandveje, situa-

tionsplan m.m. hvis man bare vil opstille en bod) 
- Mulighed for at ansøgersystemet kan håndtere genbrug af ansøgninger (lige nu administreres det 

manuelt af sagsbehandler) 

 

Dialogen på tværs af kommuner og med EG Kommuneinfo, der ejer systemet, fortsættes i efteråret og det 

forventes, at forbedringer kan implementeres i løbet af 2022, såfremt alle kommuner finder medfinansiering 

og enes om en prioritering af hvilke forbedringer, der skal implementeres.  

 

Et forbedret system vil gøre det markant lettere for specielt arrangører af mindre arrangementer. 
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Ændringsforslaget understøtter Social bæredygtighed ved at skabe forenkling og mindre bureaukrati og ved 

at gøre det lettere for frivillige, foreninger og civilsamfund at bidrage til mere oplevelse til flere. 

Forslaget understøtter Bæredygtig Vækst ved at gøre det muligt at skabe kulturelle begivenheder, som er 

med til at brande Kolding som Syddanmarks Kulturhovedstad. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil ansøgningssystemet ikke blive forbedret. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-S-07 – Trapholt, Kulkur – kunst som middel til bedre 

mental sundhed for unge kvinder  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................  Kultur den 15. august 2022, sag nr.13 

 

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

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

Tlf. nr.:  .................................... 2020 7393 

Email: ...................................... lilam@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 130 130 130 0 

I alt kassefinansieret 130 130 130 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Sammenhængen mellem kunst og kultur og mental sundhed optager i disse år forskere over hele verden. 

Region Midt er pt partner i det såkaldte Kulkur forprojekt, der er støttet af EU's regionalfondsmidler INTER-

REG Øresund-Kattegat-Skagerak skal samle partnere i Norge, Sverige og Danmark og etablere et stort part-

nerskab, der skal indgå i en ny tre-årig projektansøgning til INTERREG Øresund-Kattegar-Skagerak. Formå-

let er at udvikle feltet Kultur som Sundhedsfremme yderligere. 

 

Kunstmuseet Trapholt har arbejdet med kunst og trivsel siden 2010, og ønsker at deltage som partner i det 

kommende ansøgningsarbejde.  

 

Siden 2018 har museet arbejdet med nærværende kunstoplevelser for borgere med stress, angst og depres-

sion og i den samlede ansøgning ønsker Trapholt at etablere et projekt som modsvarer en af tidens helt 

store samfundsmæssige udfordringer: den mentale trivsel hos primært unge piger.  

Ifølge den nationale sundhedsprofil 2021 har halvdelen af unge kvinder mellem 16 og 24 år (52 %)  i Dan-

mark et højt stressniveau, mens 20% af kvinder i alderen 16 til 24 år har været nedtrykt, deprimeret eller 

ulykkelig i 2021 (9% i 2010). 

 

Trapholt ønsker at bidrage med deres erfaringer og etablere et projekt med fokus på unge piger fra grund-

skolens ældste klasser. Projektet arbejder både i dybden med et længere forløb for sårbare unge piger (f.x 2 

x ugentligt i 8 måneder, og i bredden med et tilbud til alle piger på en udvalgt årgang i grundskolen (fx en hel 

dags workshop) 
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Indholdet bygges op om den nærværende kunstoplevelse og pigerne arbejder med den kreative selvople-

velse med øvelser i kreativ praksis, hvor hånd, krop, bevægelse og rum bearbejdes gennem kunstneriske 

handlinger. 

Formålet er bl.a. at pigerne: 

• Styrker evnen til at være til stede og sig selv 

• Styrker evnen til at forbinde krop og tanke 

• Styrker evnen til at se muligheder 

• Styrker evnen til at udtrykke sig 

• Styrker evnen til at stille spørgsmål 

•  Styrker evnen til at være i ustabilt rum 

• Styrker fællesskaber 

 

Såfremt EU-ansøgningen imødekommes vil projektperioden vare i tre år (2023-2026). Trapholts egenfinan-

siering udgør 863.000 over de tre år. 

 

Ændringsforslaget understøtter Social Bæredygtighed ved at bidrage til at gentænke velfærden. Projektet 

udfordrer den måde, vi i dag arbejder med velfærd ved at tilbyde kunst og de evidensbaserede gode erfarin-

ger med nærværende kunstoplevelser til et forebyggende arbejde målrettet unge kvinder. Projektet følges af 

forskere og dermed skabes der ny viden, ny sigtelinjer og medvirker til at udvikle fremtidens velfærd. Forsla-

get vil også etablere nye fællesskaber for unge kvinder. 

 

Ændringsforslaget understøtter Bæredygtig vækst ved at bidrage til at sætte Kolding på landkortet som Syd-

danmarks kulturhovedstad, ligesom tilbuddene med særligt fokus på unge bidrager til at gøre det attraktivt at 

studere i Kolding. 

 

Vedtages forslaget ikke, vil Trapholt ikke kunne deltage i ansøgningen, da et partnerskab kræver kommunal 

medfinansiering. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-S-08 – Trapholt, Kunstlærer i Kolding 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august 2022 sag nr. 13 

 

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

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

Tlf. nr.: ..................................... 2020 7393 

Email:  ..................................... lilam@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 250 250 250 250 

I alt kassefinansieret 250 250 250 250 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Er Kolding kommune tilfreds med at børn i kommunen ikke får kunstoplevelser i løbet af deres skolegang? 

Nedenstående skema viser tydeligt, hvor stor betydning det har, at Kolding har en designlærer. Da skolerne 

selv skal betale for omviseren ved kunstformidling oplever næsten ingen børn kunst, på trods af at Trapholt 

er et af Danmarks mest velrenommerede museer, som både har modtaget Koldings kulturpris, Dansk kultur-

livs branchepris og The European Art Museum Award. Trapholt anmoder om budget til en ½ tids stilling (ca. 

250.000 kr.) som kunstlærer i Kolding kommune, således at vi kan sikre at ALLE børn i Kolding mindst en 

gang i deres skoletid kommer på Trapholt og får en oplevelse af kunsten og dens særlige potentiale for at 

styrke kreativitet, følelse af retning i livet, alternative læringsstile, kommunikation gennem materialer og ev-

nen til at stille spørgsmål.  

 

Aktiviteter 1. kvartal i: 2022 (corona 

nedlukket i ja-

nuar) 

2021 virtuelt 

under corona 

nedlukningen 

2020 2019 

Design     

Omvisninger/workshop 54 18 60 44 

Kunst     

Omvisninger/workshop 14 6 11 24 

 

Ændringsforslaget understøtter Social Bæredygtighed ved at bidrage til at gentænke fremtidens velfærd. Det 

gøres ved at tilbyde mødet med kunsten til alle børn mindst en gang i skoletiden. Forslaget understøtter der-
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udover Bæredygtig Vækst ved at bidrage til at kulturen sættes tydeligere i spil i en samlende brandingstra-

tegi for Kolding og dermed være med til at skabe en overordnet strategi for Kolding som Syddanmarks kul-

turhovedstad. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, bliver der ikke ansat en kunstlærer, som kan supplere den nuværende de-

signlærer på Trapholt. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-S-09 – Trapholt, Underskudsgaranti på Trapholts store 

internationale udstillinger 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august 2022 sag nr. 13  

 

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

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

Tlf. nr.: ..................................... 2020 7393 

Email:  ..................................... lilam@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.000 1.000 1.000 1.000 

I alt kassefinansieret 1.000 1.000 1.000 1.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Trapholts store internationale udstillinger (Verner Panton, Arne Jacobsen, Sense Me) vises i 11 måneder og 

har markeret Kolding som et centralt mål for kunst- og design orienterede gæster. Inden Trapholt startede på 

disse udstillinger lå museets antal besøgende i gennemsnit pr. dag i 2017 på 235 gæster. I 2022 ligger gen-

nemsnittet pr. dag på 331 gæster. En stigning på ikke mindre end 41 %. Ambitionerne og forventningerne til 

de store udstillinger samt inflationen har medført at udgifterne i samme periode er steget fra 2,1 mio. kr. i 

2018 (Kay Bojesen udstillingen) til 4,5 mil.kr. i 2021 (Verner Panton udstillingen). Udstillingerne skal fuldt ud 

finansieres af eksterne fonde, da Trapholt ikke har budget til finansiering. Trapholt foreslår en budgetudvi-

delse med en årlig underskudsgaranti i Kolding kommune på 1 mio. kr., da museets økonomi ikke kan holde 

til det, hvis der ikke etableres tilstrækkelig støtte fra eksterne fonde.  Konkret vil en underskudsgaranti kunne 

sikre at udstillingen ”Nana Ditzel – hvorfor er dansk design så kedeligt?”, som bliver den første store biografi-

ske udstilling om den største kvindelige møbelarkitekt nogensinde, som åbner september 2023. En under-

skudsgaranti vil kunne sikre udstillingen mod aflysning i tilfælde af, at der bliver vanskeligheder med at etab-

lere fulde 5,4 mio. kr. i fondsstøtte til udstillingens budget.  

 

De store internationale udstillinger på Trapholt er i høj grad med til at gøre Design forståeligt, synligt, aktivt 

og giver mening. Dermed understøtter ændringsforslaget Bæredygtig Vækst – ligesom det bidrager til kultu-

ren tydeligere sættes i spil i en samlende brandingstrategi for Kolding, og dermed understøtter at Kolding 

bliver kendt som Syddanmarks Kulturhovedstad. 
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Såfremt forslaget ikke vedtages, vil der være risiko for, at Trapholt må aflyse de store internationale udstillin-

ger. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-S-10 – Udvikling af Light Festivallen  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august 2022, sag nr. 13 

 

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

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

Tlf. nr.: ..................................... 2020 7393 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 600 600 600 600 

I alt kassefinansieret 600 600 600 600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding har en event, der overgår alt andet i Danmark. 10 års hårdt arbejde med at etablere Kolding Light 

Festival har båret frugt. I dag har byen Danmarks største lysfestival. Men hvis Kolding skal fastholde den 

unikke position, skal festivalen videre og udvikles. 

 

Lige siden ideen om Kolding Light Festival blev fostret, har det handlet om nært samarbejde mellem Kolding 

Kommune og erhvervslivet. Den linje ønsker arrangørerne at forstærke og udbygge. Det er baggrunden for, 

at Light Festivallen nu beder Kolding Kommune og erhvervslivet om opbakning til at træde de næste skridt, 

der skal sikre Kolding Light Festival pladsen helt i top, som Danmarks ultimative bidrag til den voksende 

skare af internationale lysfestivaller. 

 

I en udbygget festival skal Koldings bedste sider i spil, og partnerskaber og samarbejder mellem Erhvervsliv, 

kulturliv og børne- og ungeinstitutioner skal skabe stolthed, turisme og tilflytning. 

 

Mange har med beundring kigget på udviklingen i Kolding og i flere europæiske byer, hvor lysfestivaller har 

trukket i hundredetusindevis af gæster til gavn for turisme, erhvervsliv og især byernes tiltrækningskraft over 

for tilflyttere. 

 

Kolding Kommune har i dag en samarbejdsaftale med Light Festivallen, som sikrer festivallen et årligt basis-

tilskud på 300.000 kr., samt udviklingstilskud på yderligere 300.000 kr., såfremt erhvervsliv og sponsorer bi-

drager med 600.000 kr. 

 



121 
 

Light Festivallen ønsker at det årlige tilskud øges med 600.000 kr., uden ekstra klausuler, således en længe-

resigtet planlægning kan foretages. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, er festivallens unikke position truet, idet flere andre kommuner er på vej 

med udvikling af lysfestivaller med Kolding som forbillede. Lysfestivalen har i mange år trukket på gode rela-

tioner i et internationalt marked der særligt efter Corona er under stort pres på både arbejdskraft og øko-

nomi, derfor er et større budget en forudsætning for fremtiden. 

 

Med sit stærke fokus på tiltrækning af tilflyttere understøtter ændringsforslaget bæredygtig vækst, ligesom 

forslaget betyder, at design og kultur sættes tydeligere i spil i en samlet brandingstrategi, og bidrager til en 

overordnet strategi for Kolding som Syddanmarks kulturhovedstad. Forslaget lægger op til at arbejde med en 

målrettet branding ud fra de styrker, der er i kommunen. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-S-11– Stadsarkivet, Borgervidenskabsarkivar 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august 2022, sag nr. 13 

 

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

Navn:....................................... Lene Wul 

Tlf. nr.: ..................................... 30940957 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

 (- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse:  
Kolding stadsarkiv er et af landets førende stadsarkiver. Denne position ønsker arkivet at styrke, når det gæl-
der om at understøtte den demokratiske deltagelse og facilitering af fællesskaber i hele kommunen. 
 
Der opleves i disse år en stigende interesse for at være sammen omkring fælles interesser og dele viden 
med andre. Det er en tradition, der også er tæt forbundet med foreningsdanmark. Lokalhistorien kan både 
samle mennesker med forskellig social baggrund og på tværs af generationer, men der er et uudnyttet po-
tentiale, når det gælder borgernes deltagelse og i forhold til udvikling af lokalarkiverne i Kolding Kommune. 
 
Med en borger-videnskabs arkivar kan Kolding Stadsarkiv løfte historieformidlingen og fællesskaber omkring 
borgervidenskab og styrke indsatsen omkring demokratisk deltagelse, frie data og åbne samlinger. Frie data 
og åbne samlinger er en forudsætning for borgerdreven engagement i lokalhistorien og understøtter en krea-
tiv og innovativ brug af samlingerne, der kan skabe og styrke nye fællesskaber.  
 
Borgervidenskabsarkivaren får følgende opgaver: 
 

 Faglig facilitering af borger-videnskabs-projekter, der er forankret ved Kolding Stadsarkiv 

 Faglig støtte og sparring til kommunens 8 lokalarkiver - og understøttelse af fælles formidlingsprojek-
ter. 

 Udvikling af familieworkshopkoncepter, der samler forskellige generationer 

 Udvikling af samarbejdsprojekter med andre forvaltninger  

 Samarbejde omkring undervisningsforløb med videregående uddannelsesinstitutioner – fx SDU - 
cititzens science uddannelse eller institut for kommunikation v. Københavns Universitet  

 Særligt fokus på AV-samlinger (audio-visuelle samlinger) 

 Etablering af et demokratisk værksted på Kolding Bibliotek og et borger-AV-værksted på arkivet  

 

Ændringsforslaget gør det muligt for borgere – uanset hvor de bor eller hvilken baggrund de har – at deltage 

aktivt omkring lokalhistorien og styrkelse af en lokal identitet.  
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Forslaget understøtter social bæredygtighed gennem skabelse og understøttelse af fællesskaber i forhold til 

foreninger og civilsamfund, hvilket medvirker til at skabe mindre ensomhed og styrke den generelle trivsel, 

og bæredygtig vækst i form af styrkelse af landsbysfællesskaber og deres identitet og sammenhængskraft.  

 

Vedtages forslaget ikke, kan arkivet kun i begrænset omfang understøtte borgerrettede aktiviteter i hele 

kommunen.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-S-12 - Kulturlogen, Mere ungekultur på Råværket  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august 2022 sag nr. 13 

 

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

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

Tlf. nr.: ..................................... 2020 7393 

Email:  ..................................... lilam@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 300 300 300 300 

I alt kassefinansieret 300 300 300 300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kulturhuset Råværket drives af frivillige unge i foreningen Kulturlogen. Huset stilles til rådighed af Kolding 

Kommune, som har en samarbejdsaftale med Råværket, men der er pt ikke noget tilskud til foreningens ar-

bejde. 

 

Råværket drives i en flad og brugerstyret organisering, og huset tiltrækker målgrupper på tværs, men pri-

mært unge mellem 18 og 35 år. I huset vægtes mødet mellem ”ressourcestærke” og ”socialt sårbare” unge, 

og der sættes fokus på identitet, entreprenørskab og fællesskab. 

 

Med afsæt i undergrundskultur er huset en smeltedigel af kulturelle arrangementer skabt af unge for unge. 

De unge byder på koncerter, festivals og workshops, og de er medskabere af kultur i hele byen gennem net-

værk på kryds og tværs.  

 

Råværket er en meget vigtig platform for socialt sårbare unge ved at være et mødested, hvor stigmatisering 

udebliver, og hvor de unge motiveres til at tage livet i egen hånd, og bidrage til såvel kunstnerisk som fysisk 

entreprenørskab. 

 

De unge har på et år fundraiset 500.000 kr. og skabt 30 workshops og 12 koncerter på 6 måneder. Men 

fundraising kræver medfinansiering, og der er behov for kunne lønne projektledere og facilitatorer, hvis huset 

skal udvikle sig, og ildsjælene ikke skal brænde ud. 

 

Med sit stærke fokus på mødet mellem ressourcestærke og socialt sårbare unge, understøtter ændringsfor-

slaget social bæredygtighed ved at gentænke velfærden. De unge løfter hinanden i møderne, og er dermed 
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med til at skabe mere reel borgerinddragelse som inspirere, dele erfaringer og viden, og sætter nye sigtelin-

jer og ambitioner for fremtidens velfærd. 

 

Samtidig understøtter forslaget bæredygtig vækst ved med et klart unge-fokus at bidrage til en stærkere stu-

dieby, og ved at understøtte arbejdet med at skabe en overordnet strategi for Kolding som Syddanmarks kul-

turhovedstad. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil udviklingen af mere ungekultur på Råværket blive bremset. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-S-13– MusikKolding – sikring af årlig KOLD festival  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august 2022 sag nr. 13  

 

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

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

Tlf. nr.: ..................................... 7979 2292 

Email:  ..................................... jmart@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 200 200 200 200 

I alt kassefinansieret 200 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Med introduktionen af KOLD Festival i 2022 blev Kolding en festival rigere. Bag festivallen står foreningen 

MusikKolding, som via en samarbejdsaftale med Kolding Kommune arrangerer større koncert-events som 

Grøn Koncert, Sommer ved Søen og Opera på Skamling.KOLD Festival er tænkt som en afløser for den sid-

ste event Stella Polaris, som har hørt med til MusikKoldings portefølje. 

 

KOLD festival rammer ind i, og skaber fokus på centrale bæredygtige og studiemæssige emner i Kolding 

Kommune.  

 

MusikKolding ønsker at skabe en cool, unik og tidssvarende festival til glæde for både kommunens borgere 

og forretningsdrivende i uge 5 – i særlig grad målrettet det unge publikum.KOLD Festival er derfor et stort 

samarbejdsprojekt med lokale leverandør, virksomheder og partnere, som primært sigter på at ramme byens 

unge og studerende, uden at ekskludere andre publikumssegmenter.  

 

KOLD Festival er et ambitiøst ”hjemmedyrket” festival koncept, som skal løfte og skærpe udbuddet af musik 

– særligt på et tidspunkt på året, hvor der er ganske stille i Kolding by. KOLD Festival er også dyrere at af-

vikle end forgængeren Stella Polaris. Ikke mindst fordi festivallen bl.a. via en skarp kunstnerisk profil og 

bredt samarbejde i byen, skal profilere Kolding som mere end en aftagerkommune af eksisterende koncep-

ter.  

 

Kolding bliver med KOLD Festival en by, hvor vi designer løsningerne selv og bruger gode lokale kræfter til 

at løfte en unik, bynær, alternativ festival uden for festivalsæsonen. 
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Ved sin skarpe profilering og unge profil vil festivallen få en stor betydning for Koldings attraktivitet som stu-

dieby og understøtter dermed bæredygtig vækst-visionerne om at det skal være attraktivt at studere i Kol-

ding, og at byen skal tilbyde aktiviteter og initiativer for unge mennesker. 

KOLD festival er i høj grad også med til at sætte Kolding på landkortet som Syddanmarks Kulturhovedstad, 

ligesom den kan bruges i et målrettet arbejde med branding, der bygger på de styrker, der findes i kommu-

nen. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, er der en risiko for, at MusikKolding ikke kan tilbyde KOLD-festival som en 

fast årlig del af MusikKoldings fremtidige events. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-A-01– Geografisk Have, Det nye Grønne Havehus  

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august 2022, sag nr. 13 

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

Navn:....................................... Lene Holm 

Tlf. nr.: ..................................... 23326524 

E-mail: ..................................... lholm@geografiskhave.dk  

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettorådighedsbeløb 5.000 12.000 0 0 

Afledt drift 0 0 600 600 

I alt kassefinansieret 5.000 12.000 600 600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Forslaget går ud på at bygge Det nye Grønne Havehus ved Geografisk Haves hovedindgang. Kolding Kom-

mune er ejer af jorden og har udlånt den til den selvejende institution Geografisk Have. Den nuværende byg-

ning er gammel, nedslidt og for lille. Den nuværende indgangsbygning er bygget i 1980 og ombygget i 1997. 

Siden er der alene foretage den nødvendige vedligeholdelse.  

 

Udgangspunktet er Kolding Kommunes arbejdsgrundlag vedtaget af byrådet i foråret 2022.  

 

Det nye Grønne Havehus kan blive et spændende demonstrationsprojekt, der på en designmæssig attraktiv 

måde giver de nødvendige funktioner og viser, hvordan en moderne bæredygtig bygning kan indpasses i et 

haverum på en elegant og samtidig hyggelig måde. Bygningen vil understøtte den stedspecifikke levende 

kulturarv med den store plantesamling og inspirerende have- og naturrum samt udstillingen ”Plantepionerens 

Verden”. Et grønt fyrtårn for Kolding med potentiale for et ”løft”. 

 

Formålet med den nye bygning er at styrke gæsternes grønne oplevelse ved et besøg i haven. Værdien af et 

besøg kan øges væsentligt med mere fysisk bevægelse, mere fordybelse og mere fællesskab i de mange 

outdoor-oplevelser, som havens rum danner ramme for. 

 

Gæsterne skal bydes velkommen med mere komfortable basisfaciliteter som billetsalg, café og toilet. Et Det 

nye Grønne Havehus vil desuden forbedre faciliteterne med et udstillingsrum og et undervisningslokale/grønt 

værksted. Disse rum er flex-rum, der kan anvendes til møder og fester, når de ikke anvendes til udstilling og 

undervisning. Det vil være af afgørende betydning i forhold til havens vækstmuligheder i fremtiden at have 

egnede lokaler til vinterhalvåret, hvorved havens værdi som mødested øges betragteligt. 
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Der er udarbejdet to ret forskellige skitser til, hvordan Det nye Grønne Havehus kan se ud. Det understre-

ges, at Geografisk Have er åben overfor yderligere udvikling af design, materialevalg m.v., således at der 

opnås størst mulig demonstrationsværdi i forhold til bæredygtighed. Geografisk Have er også åben over for 

en evt. etapeopdeling af projektet. Skitserne er udarbejdet af tegnestuen Mejeriet i Kolding og kan fremsen-

des i ”udfoldet udgave”. Den oprindelig idé til et nyt besøgscenter er formuleret i havens langsigtede Udvik-

lingsplan. Den overordnede vision for Geografisk Have er jf. Udviklingsplanen at skabe en national topattrak-

tion. En grøn oplevelses- og opdagelsespark og mødested med en unik plantesamling, inspirerende haver 

og en helt særlig historie. 

 

De 5 og 12 mio. kr. går til etablering af Det nye Grønne Havehus og de 600.000 kr. går til den efterfølgende 

øgede drift (diverse forsyningsudgifter mv). 

 

Forslaget vil understøtte byrådets nye arbejdsgrundlag ved at: 

 Understøtte Kolding som Syddanmarks Kulturhovedstad og tiltrækningskraft på nye borgere og turi-
ster. Projektet vil kunne vise hvordan Kolding Kommune nytænker grønne løsninger.  

 Understøtte Bæredygtig Vækst ved at skabe gode, grønne rammer og rum til meget bedre grønne 
oplevelser og ved at demonstrere resultaterne af mere tænkning på tværs.  

 Understøtte en markant grøn dagsorden ved at kommunikere og synliggøre emnerne grøn omstil-
ling, reduktion i CO2, forbedre Koldings placering på naturkapitalindex, genbrug, dele-økonomi og 
nye forretningsområder. 

 Understøtte Demokratisk Bæredygtighed ved at prioritere eksperimenterende og markante metoder 
ved etablering af Det nye Grønne Havehus med fokus på cirkulær økonomi, grøn omstilling og nyt 
samarbejde. 

 Understøtte Økonomisk Bæredygtighed ved at være en økonomisk meget sikker investering. 

 Understøtte Social Bærdygtighed ved at kunne give prioritet til mere forebyggelse/rehabilitering med 
fokus på både fysisk og mental sundhed, herunder styrkelse og udvikling af de mange fællesskaber i 
haven. 

 Understøtte Bæredygtig Børneudvikling ved at kunne tilbyde fleksible tilbud til børnehaver, skole-
klasser, SFO, herunder at alle børn under 18 år allerede har gratis adgang. 

 Understøtte Bæredygtig Seniorudvikling ved at kunne tilbyde flere muligheder for at aktivt og værdigt 
senior-liv i fællesskab med andre frivillige i Geografisk Have. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages og der ikke findes fonde, der finansierer det fulde beløb, vil der ikke blive 

opført et nyt havehus. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KUL-A-02 – Aksel Olsen pakke 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Kulturpolitik og Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Kultur den 15. august sag nr. 13 og Plan og Teknik den 16. august sag nr. 29 

 

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

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

Tlf. nr.: ..................................... 2020 7393 

Email:  ..................................... lilam@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettorådighedsbeløb 1.200 0 0 0 

Nettodrift 385 185 185 185 

I alt kassefinansieret 1.585 185 185 185 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Med åbningen af Aksel Olsens hus ved Geografisk Have i 2022 er Kolding kommet et skridt nærmere formid-

ling af denne helt unikke del af Koldings historie. Aksel Olsen var ikke alene grundlæggeren af Geografisk 

Have. Han satte også sit præg på hele Kolding by og omegns byudvikling, og havde visioner for byens ud-

vikling i samspil med naturen, som rækker langt ud over hans egen tid. 

 

Dette forslag er med en samlet pakke et forsøg på at synliggøre og fremhæve den helt særlige Koldinghisto-

rie som folder sig ud i nutidens byudvikling. Pakken består af tre forskellige elementer, der både kan fungere 

sammen og hver for sig. 

 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 

Restaurering af J.P. Andersens an-

læg v. Legeparken (Plan og Teknik) 

 

1.200 

 

0 

 

0 

 

0 

Nettodrift 

Årlig driftsudgifter vedr. J.P. Ander-

sens anlæg (Plan og Teknik) 

Aksel Olsen podcast med byvan-

dring (Kultur) 

Vandreudstilling om Aksel og He-

lene Olsen 

 

 

 

75 

 

210 

 

100 

 

 

75 

 

10 

 

100 

 

 

75 

 

10 

 

100 

 

 

75 

 

10 

 

100 
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Det første element er en restaurering af ”Stenhaven” på den nordlige side af Legeparken op mod Nordre 

Ringvej. Det lille anlæg fremstår i dag forsømt og glemt, men det kan løftes med udgangspunkt i den oprin-

delige plan fra 1935. Det er tegnet af havearkitekt J.P. Andersen (og tegningerne er kommenteret af Aksel 

Olsen for kommunens byplankommission). Modsat andre dele af Byparken er der dog ikke ændret væsent-

ligt på anlæggets meget karakteristiske design. Det foreslås derfor, at anlægget restaureres tilbage i retning 

af sin oprindelige form. 

 

Det andet element er et formidlingselement, hvor historien om Aksel og Helene Olsen foldes ud i podcast 

eller lyddrama-format. Historien formidles af skuespillere, og lytterne bliver guidet rundt i byen til de steder, 

som de samtidig lytter til. 

 

Også det tredje element er et formidlingselement. Her udarbejdes en såkaldt vandreudstilling om Aksel og 

Helene Olsen. Udstillingen kan flyttes rundt i kommunen og skal kunne ses både udenfor og indenfor. 

 

Den samlede pakke understøtter bæredygtig vækst ved at fremhæve en helt unik del af Koldings kulturhisto-

rie. På den måde bidrager forslaget til den overordnede strategi om at gøre Kolding til Syddanmarks kultur-

hovedstad, ligesom den i høj grad vil fungere som branding af Kolding Kommune. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, bliver Aksel Olsen pakken ikke realiseret. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Natur, Miljø og Klima 

Miljøpolitik 
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MIL-S-01 – Naturpark Lillebælt, nye rammebetingelser for 

ledelse og turisme 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Miljøpolitik 

Vedtaget: ................................  Natur, Miljø og Klima den 15. august 2022, sag nr. 12 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 310 310 310 

I alt kassefinansieret 0 310 310 310 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I september 2020 blev Destination Lillebælt lukket. De tidligere ressourcer og kompetencer indenfor turisme 

og erhverv, som Naturpark Lillebælt kunne trække på i Destination Lillebælt, mangler derfor. De nye destina-

tionssamarbejder der består af Destination Trekanten, Destination Fyn og Visit Fredericia kan ikke i tilstræk-

kelig omfang dække disse opgaver.  

 

Destination Trekanten har tilkendegivet, at de meget gerne vil indgå i samarbejdet med det formål at udvikle 

f.eks. pakkeløsninger til internationale turister (Tyskland, Holland og Norge), møde- og konferenceturister 

samt børnefamilier. Den nye destination har pt. ikke ressourcer til at indgå i og overtage igangværende op-

gaver og aktiviteter. Situationen er den samme i Destination Fyn og Visit Fredericia, idet de også har oplyst, 

at deres fokus bliver at indgå i samarbejder omkring udvikling af kystturisme omkring Lillebælt.  

 

Situationen er derfor at de tre nye enheder ikke har mulighed for at dække de opgaver den tidligere Destina-

tion Lillebælt udførte inden for turisme og erhverv i Naturpark Lillebælt. 

 

Der er derfor tale om en væsentlig anderledes situation end den, som var grundlaget for, at der i 2018 blev 

afsat 3 årsværk til et sekretariat og naturvejledning til Naturpark Lillebælt. Destination Lillebælt bestod da af 

2 årsværk (1,1 mio. kr. pr. år), som skulle bidrage til naturparkens forretningsudvikling og kontakt med er-

hvervet. Hertil kom Visit Kolding og Visit Lillebælts bidrag til især markedsføring af Lillebælt.  
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Naturpark Lillebælt kan derfor på nuværende tidspunkt ikke leve op til de forpligtelser, som de tre byråd har 

vedtaget i Naturparkplan 2018-2022 og i projektet Bælt i Balance, som har modtaget 17,1 mio. kr. i støtte fra 

VELUX FONDEN og Nordea-fonden. Destination Lillebælt er i naturparkplanen indskrevet som væsentlig 

medspiller i naturparkens arbejde med turisme og er indskrevet i mange projekter. For at bevare mærket 

som Dansk Naturpark skal vi leve op til naturparkplanen, hvilket følges tæt af Friluftsrådet. I projektet Bælt i 

Balance medfinansierer både Visiter og Destination Lillebælt ifølge ansøgningen med 880.000 kr. i alt. 

 
Der er risiko for at dele af naturparkplanen og projektet Bælt i Balance ikke kan gennemføres.  

 

Eksempler på opgaver som naturparken ikke kan løse: 

 Løbende indsamling og rapportering af data for økonomisk vækst indenfor turismen for alle tre 

kommuner og dermed for naturparken. F.eks. antal overnatninger, antal outdoorture og antal 

deltagere 

 Koordinere udvikling, markedsføring af projektet: ”Synliggørelse af de historiske spor”. Sammen 

med Visiter skal de nye ruter og kulturhistoriske oplevelser efter udvikling markedsføres. 

 Udvikling af projektet: ”Spis Lillebælt”. Kontakt til virksomheder og markedsføring af projektet. 

F.eks. finde partnere, skabe netværk, udvikle infomateriale og arrangere events. I dette projekt 

er koordinering og synergi til EU-projektet Food 2030 i Kolding endvidere vigtig. 

 

Eksempler på opgaver som ikke kan løses i forhold til projektet: Bælt i Balance: 

 Både Visiter og Destination Lillebælt skal ifølge ansøgningen til Nordea-fonden levere timer for 

880.000 kr. i alt, fordelt over 4 år. Timerne skal bruges på markedsføring af aktiviteterne i projek-

tet, så et vigtigt mål for projektet bliver opfyldt: Nemlig flere besøgende ved hav og kyst i de tre 

kommuner. 

 Timerne skal også bruges på at måle effekter på om der kommer flere overnatninger eller flere 

besøg på ture ved hav og kyst. Vi har p.t. ikke ressourcerne til at samle disse tal år for år. 

 

Eksempler på opgaver som sandsynligvis kan leveres af de nye Destinationer og Visit Fredericia. 

 Markedsføring af naturparkens muligheder på tværs af kommunerne, så naturparken fremstår 

som en samlet attraktion fx ved at lave informationsmaterialer og udvikle pakkeløsninger for op-

levelser i naturparken.  

 

Forvaltningerne i de tre kommuner (Fredericia, Middelfart og Kolding) vurderer, at der er behov for 600.000 

kr. årligt = 200.000 kr. årligt pr. kommune på grund af manglende bemanding fra Destination Lillebælt. Beho-

vet fordeler sig med 127.000 kr. årligt jf. forpligtigelser i forhold til Naturparkplanen og 73.000 kr. årligt jf. 

Bælt i Balance projektet. 

 

Den nye organisering og ændret fokus for de nye Destinationer betyder også, at der er behov for en styr-

kelse af sekretariatsfunktionen i Naturpark Lillebælt. Kompleksiteten og koordineringsbehovet er desuden 

blevet forøget i takt med at naturparkens netværk øges med flere erhvervspartnere, flere frivillige, flere pro-

jekter. Der er derfor behov for at styrke sekretariatsfunktionen med en halv normering, hvilket svarer til 

330.000 kr. årligt = 110.000 kr. pr. kommune  

 

Forvaltningen foreslår derfor, at der på grund af nye rammebetingelser for Naturpark Lillebælt tilføres 

310.000 kr. årligt til samarbejdet fra 2024. Udgifterne for 2022 og 2023 er dækket af ekstra ordinære bevillin-

ger fra coronamidler. 
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Udgifterne fordeler sig således: 

Forpligtigelser jf. naturparkplanen    127.000 kr. årligt   

Forpligtigelser jf. Bælt i Balanceprojektet     73.000 kr. årligt 

Styrkelse af sekretariatsfunktionen   110.000 kr. årligt 

I alt     310.000 kr. årligt 

 

Ændringsforslaget støtter op om mere mangfoldig natur og en målrettet branding af Kolding og dermed un-

derstøttes bæredygtig vækst, jf. byrådets målsætning om bæredygtige investeringer i budgetstrategi 2023-

2026. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MIL-S-02 – Liv i Lillebælt (samarbejde mellem 11 Lillebælt 

kommuner om et bedre havmiljø)  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Miljøpolitik 

Vedtaget: ................................  Natur, Miljø og Klima den 15. august 2022, sag nr. 12 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 250 250 250 250 

I alt kassefinansieret 250 250 250 250 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
Der er i løbet af 2021 etableret et samarbejde mellem 11 lillebæltskommuner Sønderborg, Aabenraa, Hader-

slev, Kolding, Fredericia, Vejle, Nordfyns, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn og Ærø. Det løbende samar-

bejde mellem kommunerne varetages af kredsen af afdelingsledere. Der er desuden kontakt til Miljøstyrel-

sen om de statslige initiativer på området. Formålet med samarbejdet er at arbejde for et bedre havmiljø i 

Lillebælt. 

  

Initiativet og samarbejdskredsen blev aftalt mellem de 11 borgmestre i 2020. Der har undervejs været dialog 

med Svendborg Kommune, som også er interesserede i at deltage i samarbejdet. Kontaktkredsen i samar-

bejdet ser positivt på at udvide det formelle samarbejde med Svendborg Kommune, for at de kan indgå i en 

fondsansøgning og det økonomiske samarbejde om et stort fælles projekt. Ved at udvide samarbejdet vil 

projektet virke mere slagkraftigt på nationalt plan. 

  

Gennem samarbejdet er der udarbejdet forslag til et fælles projekt – kaldet ’Liv i Lillebælt’ - og ansøgt Velux 

Foundations om støtte til projektet. Fonden har foreløbig bevilget 0,5 mio. kr. til et forprojekt, som afsluttes 

henover sommeren 2022. Fonden stiller sig positivt overfor at finansiere cirka 62% af et fem-årigt fællespro-

jekt med et budget på omkring 67 mio. kr.  

 
Der er lagt op til at den kommunale medfinansiering fordeles således, at der betales et indbyggertal-gradue-

ret grundbeløb til et fælles sekretariat og i forbindelse med realisering af konkrete projekter lægges der op til, 

at kommunerne bidrager med 38 % af udgifterne, mens den resterende finansiering dækkes af fondsbevillin-

gen.  
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Projektet er målrettet gennemførelse af konkrete tiltag til forbedring af miljøtilstand og biodiversitet i Lillebælt, 

såsom stenrev, ålegræsudplantning, muslingeformering med videre. Den endelige projektbeskrivelse og for-

slag til organiseringen er under udarbejdelse. Der planlægges at ansætte en fælles projektleder til at koordi-

nere mellem kommunerne og projekterne og sikre gennemførelse af tiltagene. 

 

For at udvikle og organisere samarbejdet herunder at indgå aftaler med staten og fonde foreslås det, at der 

ansættes en projektprojektleder, der samarbejder med fagpersoner i alle kommunerne om opgaven. Derved 

opnår vi ejerskab til projektet og har mulighed for at koordinere med øvrige opgaver ”hjemme” i kommu-

nerne. 

  

Udgiften vurderes at blive 100.000 kr. til projektlederen og 150.000 kr. til den fagmedarbejder der skal levere 

viden fra Kolding Kommune.  

 

Hvorfor et det vigtigt at samarbejde om et bedre havmiljø i Lillebælt? 

Lillebælt er et enestående og attraktivt hav- og fjordområde, som tiltrækker tusindvis af borgere og turister. 

Området skaber aktivitet og omsætning for hoteller og serveringssteder, campingpladser, lystbådehavne, 

turbåde, og de mange foreninger, der er knyttet til vandet som fx bådklubber, badeklubber, dykkerklubber, 

fritids- og lystfiskere. Borgere og turister besøger Lillebælt for at opleve de skønne strande, kystnaturen og 

det unikke liv under havoverfladen. 

  

Men under havoverfladen eksisterer en anden virkelighed. Havmiljøet har det nemlig skidt. Det kan skade de 

mange aktiviteter i forskelligt omfang. Et rent havmiljø er nemlig grundlaget for markedsføringen og de gode 

historier. Algeopblomstring ved kysterne og iltsvind på havbunden sælger ikke billetter. Når dyre- og fiskeli-

vet og den øvrige biodiversitet lider skade, går det ud over den smukke fortælling om Lillebælt og fjordene. 

Allerede i dag opleves det, at det rekreative fiskeri efter torsk og fladfisk slet ikke er, som det var engang. 

Man kan ikke længere gå ud på en mole ved en af kysterne til Lillebælt og fange lidt fisk til aftensmaden. 

Lystfiskerturister fravælger Lillebælt som rejsemål af den grund. Derfor ses det også, at borgerne har enga-

geret sig i at hjælpe Lillebælt.  

  

Det er ambitionen at vende billedet ved at skabe et samarbejde mellem de 11 Lillebæltkommuner. De en-

kelte kommuner er i gang, idet både landbruget og spildevandsområdet investerer i at begrænse nærings-

stoffer og renser for bakterier og miljøfremmede stoffer. Det skaber langsomt renere vand og vil medføre et 

bedre havmiljø på sigt. Det er en mulighed at fremskynde denne udvikling, hvis der etableres stenrev og 

muslingebanker, udplantes ålegræs, opfiskes krabber og undersøger, hvordan de skadelige aktiviteter be-

grænses. 

  

Ændringsforslaget støtter op om mere mangfoldig natur, og dermed understøttes bæredygtig vækst, jf. byrå-

dets målsætning om bæredygtige investeringer i budgetstrategi 2023-2026. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MIL-S-03 – Bedre regnvandshåndtering ved lokalplaner for 

bolig og erhverv  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Miljøpolitik 

Vedtaget: ................................ Natur, Miljø og Klima den 15. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Anne Kirstine Lindvang 

Tlf. nr.: ..................................... 7979 5524 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 200 200 200 200 

I alt kassefinansieret 200 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Klimaændringerne gør det nødvendigt at tage højde for mere nedbør i planlægningen. Arealplanlægning 

som tager hensyn til håndtering af regnvand er det vigtigste virkemiddel til at forebygge skader som følge af 

klimaændringerne. Tætte flader som asfalterede veje, parkeringspladser og bebyggelse giver en hurtigere 

afledning af regnvandet end naturlige overflader, og det fører til øget oversvømmelsesfare. En naturlig ba-

lance bør søges opfyldt ved at vandet videst muligt håndteres lokalt og ikke flyttes til naboområdet. Det gæl-

der derfor om at tænke smart og om at være ude i god tid, idet vandhåndtering kræver plads.  

 

Arealplanlægning der tager hensyn til vandets naturlige veje og aktivt arbejder med at lade disse indgå som 

værdiskabende og multifunktionelle elementer i arealanvendelsen, er smart og bæredygtig brug af areal. 

Vand i åbne render, bække og damme/bassiner har stor værdi for biodiversiteten og for at skabe oplevelser i 

udemiljøet. Samtidig kan der opnås forsinkelse af regnvandet og forebyggelse af oversvømmelse. 

 

Vand styres ikke af lokalplangrænser, men løber hvor det vil. For at sikre forsvarlig regnvandshåndtering er 

der derfor nødvendig at tænke i helhedsløsninger for hele vandoplande, og ikke kun for den enkelte udbyg-

ning/fortætning. Der er derfor behov for at få udarbejdet vanddisponeringsplaner med information om afled-

ningsmønster, udsatte oversvømmelsesområder, terræn- og grundforhold, vandmængder, vandkvalitet, for-

sinkelseskapacitet/behov mm. Dette bør gøres for alle vandoplande med særlige udfordringer i forhold til 

oversvømmelser.  
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Disse vanddisponeringsplaner vil sætte både kommunen og udviklere i stand til at forstå og tage de afgørel-

ser der skal til for at tage hånd om klimaudfordringerne på en god måde i årene fremover. Alternativt vil vi 

fortsat kunne opleve at projekter skaber problemer for både eksisterende og fremtidige bebyggelse/projekter. 

 

Forslaget understøtter bæredygtighedsstrategiens indsatsområder Klima i balance, Vand i balance, Mangfol-

dig natur, Sundhed og trivsel for alle og Bæredygtige fællesskaber i forskellig grad. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MIL-S-04 – Socialøkonomisk indsats i Kolding Stenbank 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Miljøpolitik 

Vedtaget: ................................  Natur, Miljø og Klima den 15. august 2022, sag nr. 12 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 75 75 75 75 

I alt kassefinansieret 75 75 75 75 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 
Kolding Stenbank er et Naturpark Lillebælt projekt, som går ud på at få borgere, landmænd, entreprenør, 
grusgravere m.fl. til at indsamle natursten til stenrev med det formål at skabe gode vækstbetingelser for 
dyre- og plantelivet i Kolding Fjord og Lillebælt.  
 
Stenbanken har 3 indsatsområder:  
 

A. Borgerinddragelse - aktivering og kommunikation til borgerne og interesseorganisationer om formå-
let med Naturpark Lillebælt. Borgerne kan være med til at gøre en forskel og bidrage til bedre vand-
miljø i Kolding Fjord og Lillebælt 

B. Det Socialøkonomiske aspekt – give sårbare borgere en meningsfulde opgave i tilknytning til projek-
tet 

C. Etablering af Stenrev I Kolding Fjord og Lillebælt.  
 
Kolding Stenbank havde i 2021 stor succes med at inddrage tre sårbare borgere i opgaver som at sortere 
sten på havnen til forskellige formål som f.eks. større sten til stenrev og mindre sten til restaureringsprojekter 
i vandløb. De tre borgere var meget taknemlige for forløbet, idet ”frikortsordningen” f.eks. gav dem mulighed 
for at købe julegaver til familien, og på forskellige måde har hjulpet dem videre til at genoptage kontakt til 
nære familiemedlemmer eller har fået deres første job i længere tid.  
 
Et socialt frikort giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive 
trukket i f.eks. kontakthjælp. Projektets varighed var ca. 4 måneder henover sommeren med få timer 2 til 3 
dage om ugen. 
 
Igen i år er der med hjælp fra Jobcentret fundet et team på tre personer, to mænd og en kvinde alle med 
misbrugsproblemer i større elle mindre omfang. Helt konkret skal de i 2022 fortsat sortere sten og hjælpe 
med følgende opgaver: 
 

 Drænrør ved dam i Bramdrupdam skal camoufleres med sten i forskellige størrelser. 

 Projekt sammen med lystfiskerne; ved et sidevandløb til Seest Mølleå udbedres et fald.   
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Projektets udfordring er at det ikke er muligt at finde etablerede ordninger, der kan finansiere det sociale fri-
kort. Så for at finansiere projektet fremadrettet er det nødvendigt at finde 50.000 kr. årligt til dette formål og 
yderligere 25.000 kr. årligt til drift af stenbanken.  
 
Driften består af opstilling af et par containere på decentrale steder i kommunen, så flere borgere og land-
mænd har mulighed for at donere sten. Det kræver budget til formidling, leje og transport af containerne. 
 
By- og Udviklingsforvaltningen samt Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår derfor at der årligt af-
sættes et budget på 50.000 kr. til socialt frikort og 25.000 kr. til forskellige driftsopgaver, der er nødvendige 
for at drive stenbanken på Kolding Havn. Der er tale om et samlet budget på 75.000 kr. årligt. 
 
Dette ændringsforslag støtter op om mere mangfoldig natur og nye fællesskaber der skaber mindre ensom-
hed og styrke trivslen på tværs af livfaser og livssituationer. Dermed understøttes bæredygtig vækst og so-
cial bæredygtighed jf. byrådets målsætning om bæredygtige investeringer i budgetstrategi 2023-2026. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MIL-S-05 – Forstærket indsats varmekonvertering fra gas 

samt VE-udbygning 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Miljøpolitik 

Vedtaget: ................................ Natur, Miljø og Klima den 15. august 2022, sag nr. 12 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 700 700 700 

I alt kassefinansieret 0 700 700 700 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Med Folketingets beslutning om at forcere afviklingen af gas til opvarmning og 4-dobling af produktionen af 

grøn strøm på land, er Kolding kommunes arbejde med dette tredoblet på få måneder. Vi modtager kompen-

sation for staten (DUT) til arbejdet i 2022-23. 

 

På varmeforsyningsområdet skal alle private gaskunder inden nytår have individuel besked om hvorvidt de 

kan komme på fjernvarme eller en anden kollektiv løsning, eller om de selv må etablere en varmepumpe. 

Vi arbejder sammen med TREFOR, forsyningerne i Vamdrup og Christiansfeld samt Bluekolding intensivt på 

at undersøge nærmere om de ca. 4.000 af disse husstande der ligger i landsbyer, centerbyer eller dele af 

Kolding kan blive tilbud en fjernvarme- eller fælles varmeløsning der er økonomisk attraktivt for den enkelte i 

forhold til individuelle varmepumper. 

 

Vi er i tæt dialog med lokale borgerdrevne varmegrupper flere steder og har i dialog med landsbyforum be-

sluttet at etablere en fælles varmegruppe for de landsbyer hvor det ser sværest ud med en fjernvarmeløs-

ning. Dette arbejde med at udvikle, myndighedsbehandle, etablere og kommunikere vil vare henover de 

kommende ca. 5 år. 

 

Inden for sol/vind er der kommet hastighed på de mange aktører i markedet, lodsejere. Stat og branche er 

ude med stærk kritik af at opstillingen går for langsomt, og staten vil på den baggrund supplere kommuner-
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nes arbejde med ca. 15 landbaserede VE-parker. Vi arbejdet i forvaltningen hastigt videre med at under-

støtte opstillernes lokale dialog så byrådets politiske ønske om at udbygningen skal give noget tilbage til lo-

kalområderne så der opnås lokal opbakning, kan blive opfyldt.  

 

Vi forventer at dette arbejde vil fortsætte med uformindsket kraft de kommende 5-8 år. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MIL-S-06 – Strategi for bæredygtig jordforvaltning ved 

bygge-anlægsprojekter i hele kommunen 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Miljøpolitik 

Vedtaget: ................................ Natur, Miljø og Klima den 15. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Christiane Plischke 

Tlf. nr.: ..................................... 2447 1591 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Flere og flere kommuner oplever udfordringer med at finde egnede placeringsmuligheder til overskudsjord 

fra bygge- og anlægsprojekter i forbindelse med byudvikling mv. I takt med at råstofferne bliver en begræn-

sende faktor, stiger behovet for at nyttiggøre den overskudsjord, som opstår i forbindelse med udvikling af 

vores byer og infrastruktur. På grund af manglende placeringsmuligheder øges transportafstanden og der-

med andelen af tung trafik på vejene. Dette indebærer også en øget CO2-udledning. 

 

Kommunen er i dag anvisningsmyndighed som skal sikre, at anmeldepligtig jord bortskaffes til godkendte 

jordmodtagere. Overskudsjorden betragtes i overvejende grad, som navnet angiver, som et overskudspro-

dukt, der skal bortskaffes og ikke i tilstrækkelig grad som den ressource, det i virkeligheden er. Der er i dag 

ikke krav om en overordnet planlægning for, hvordan overskudsjorden nyttiggøres. 

 

Vi ønsker at lave en jordstrategi, der kan varetage den overordnede planlægning for disponering af kommu-

nens overskudsjord. En sådan jordstrategi bør indeholde en beskrivelse af den forventede udvikling af over-

skudsjord, som opstår i forbindelse med udbygning af kommunen, herunder hvordan jorden vil blive nyttig-

gjort ved f.eks. etablering af støjvolde, klimatilpasningsprojekter, etablering af rekreative bakke- og sund-

hedslandskaber mv. 

 

Udarbejdelse af en kommunal jordstrategi vil medvirke til at nedbringe mængden af CO2, højne trafiksikker-

heden på vejene og dermed sænke de samfundsøkonomiske konsekvenser, der er ved at have mange last-
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biler på vejene og sænke bygge- og anlægsudgifterne i de enkelte projekter. Desuden vil en strategisk plan-

lægning for håndtering af jordressourcen medvirke til at understøtte FN’s verdensmål nr. 8 om forbedret rå-

stofudnyttelse og økonomisk vækst uden miljøforringelse, mål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, 

mål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion, samt mål nr. 17 om tilskyndelse af nye givtige partnerskaber. 

 

En bæredygtig anvendelse af overskudsjorden vil derfor gavne økonomien i både kommunale og private 

bygge- og anlægsprojekter. 

 

En kommunal jordstrategi 

Erfaringsmæssigt tager arbejdet med udarbejdelse af en jordstrategi mellem 6 og 18 måneder. De 6 måne-

der er et meget komprimeret forløb, så det anbefales at bruge ca. 18 måneder – ikke mindst for at sikre en 

bred forankring i organisationen. 

 

Udarbejdelsen af en jordstrategi opdeles i følgende fire faser: 

 

 Fase 0 - Afklaring af vision med politisk workshop, hvor der skal skabes opbakning og ejerskab til 

jordstrategien. 

 

 Fase 1, - Kortlægning med workshop for interessenter, hvor der idégenereres. Efterfølgende udar-

bejdes overskudsjord-beregninger og der udarbejdes et idékatalog.   

 

 Fase 2 - Analyse, hvor der videreudvikles på output fra idégenererings-workshoppen. Der udarbej-

des et mulighedskatalog. 

 

 Fase 3 - Strategi, hvor der foretages en prioritering og jordstrategien udarbejdes, sammen med et 

projektkatalog. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MIL-A-01 - Naturen tilbage, pulje til realisering af 

biodiversitetsstrategiens handleplaner og projektkatalog 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Miljøpolitik 

Vedtaget: ................................  Natur, Miljø og Klima den 15. august 2022, sag nr. 12 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettorådighedsbeløb 3.200 3.200 3.200 3.200 

I alt kassefinansieret 3.200 3.200 3.200 3.200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
Det går ned ad bakke med artsrigdommen både på globalt plan og i Danmark. I den seneste vurdering af, 

hvilke arter som er truede herhjemme har forskere fra Aarhus Universitet vurderet at 41% af de arter der er 

undersøgt er truede. Årsagerne til at arterne forsvinder så hurtigt er først og fremmest at: 

 

- De steder, hvor de lever, forsvinder eller forringes 

- Naturområderne er for små og for spredte til, at arterne kan opretholde deres bestande på sigt 

- De naturlige processer som afgræsning og stormfald mv mangler ude i naturområderne, og nogle 

steder er der også påvirkning fra næringstilførsel eller dræning 

 

Kolding Kommune har kun cirka halvt så meget (5,7%) beskyttet natur som landsgennemsnittet på 10,3%, 

men vi kan vende den udvikling. 

 

Byrådet vedtog 31. maj 2022 en ny Biodiversitetsstrategi som vil vende den udvikling. Konkret er der mål om 

inden udgangen af 2030 at komme op på landsgennemsnittet af beskyttet natur. Dette indebærer at ud-

lægge mindst 2.780 ha ny beskyttet natur med store sammenhængende kerneområder (både privat, statslig 

og kommunal) samt som et delmål inden udgangen af 2025 at have udlagt de første 300 ha af dette. 

Kommunens klimaplan vil også bl.a. indebære et behov for at naturgenoprette et betydeligt antal ha såkaldte 

lavbundsarealer så de ikke længere afgiver massive mængder klimagasser. 

 

By- og Udviklingsforvaltningen vil arbejde for at skabe mest muligt synergi med beslægtede indsatser for at 

ex. beskytte sårbart grundvand, rejse solcelleparker og naturgenoprette lavbundsarealer. 

 

Dette kræver både nye medarbejderressourcer, forstærket samarbejde med private, stat og forskellige fonde 

og donorer, samt midler til medfinansiering. For at begynde at realisere dette, foreslås det at afsætte en pulje 
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på 3,2 mio. kr. årligt. De 2,5 mio. kr. skal bl.a. anvendes til opkøb af arealer, dyrkningsaftaler og generelt 

medfinansiering af kommende fondstilskud til realisering af projekter der skaber ny beskyttet natur, beskytter 

sårbart grundvand og naturgenopretter lavbundsarealer. 

 

Det resterende beløb anvendes til ansættelse af en medarbejder der skal stå for dette arbejde med at øge 

biodiversitet og skabe mere plads til naturen herunder dialog med lodsejere der ejer den gode natur. 

 

Hvad kan der gøres for at skabe mere biodiversitet? 

Hvis vi vil bevare biodiversiteten, handler det først og fremmest om at bevare det uerstattelige – de eksiste-

rende gode naturlokaliteter og de sjældne arters levesteder. Hvis først de sjældne arter forsvinder, kommer 

de ikke tilbage. Princippet om, at man skal prioritere beskyttelsen af de største værdier, kaldes også brand-

mandens lov. Brandmandens lov er helt enkelt og siger at man skal: Beskytte det eksisterende først, derefter 

reducere skadelig påvirkning, og siden genoprette. Ved at sikre de mest sårbare arters levesteder og livsvil-

kår, sikrer vi også levesteder for mange andre arter.  

 

Biodiversitetsstrategi identificerer en række geografiske kerneområder, hvor biodiversiteten er særligt høj, og 

hvor der er levesteder for de helt særlige og sjældne arter, som vi skal passe ekstra godt på.  

 

De fleste naturområder i Kolding Kommune er i privat eje. Bevarelsen af de vigtige levesteder og de særlige 

arter, skal derfor fortsat ske i et tæt og frivilligt samarbejde med de private lodsejere.  

 

Indsatsen med udlæg af ny natur bør derfor målrettes følgende områder med høj biodiversitet – altså i de 

biodiversitetsmæssige kerneområder: 

 

 Viuf Skov 

 Skærsø og Nørremose 

 Almind Ådal og Donssøerne 

 Vester Nebel Ådal med tilløb  

 Kolding Ådal med tilløb 

 Marielund-kilen og tilstødende skovområder 

 Hylkedalen 

 Stenderup Nørre- og Midtskov 

 Svanemosen og Fovslet skov 

 Skamling området med Odderbæk 

 Hejls Nor og tilstødende enge 

 

Der vil også være fokus på indsatser i vandløb med potentiale for mere biodiversitet, kommunens skove 

samt Kolding Fjord og Lillebælt (Naturpark Lillebælt) 

 

I samme områder vil det i mange tilfælde være muligt at skabe ny natur på arealer, der samtidig bidrager til 

beskyttelse af kommunens vigtige drikkevandsressourcer, lavbundsprojekter der bidrager til reduktion af 

CO2, skovrejsning og nye rekreative muligheder.  

 

Ændringsforslaget støtter op om mere mangfoldig natur, og dermed understøttes bæredygtig vækst, jf. byrå-

dets målsætning om bæredygtige investeringer i budgetstrategi 2023-2026. 
 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Natur, Miljø og Klima 

Lokaldemokratipolitik 



149 
 

LOK-S-01 – Puljemidler til Landsbyer og lokalråd 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Lokaldemokratipolitik 

Vedtaget: ................................  Natur, Miljø og Klima den 15. august 2022, sag nr. 12 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 250 250 250 250 

I alt kassefinansieret 250 250 250 250 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der foreslås et løft af hhv. Landsbypuljen med 150.000 kr. og Bydelspuljen med 100.000 kr. Landsbypuljen 

finansierer projekter i landsbyerne og bydelspuljen finansierer projekter i Kolding by. Ansøgninger til begge 

puljer vurderes bl.a. ud fra bæredygtighed. 

  

Forøgelsen af puljerne skal ses som en opprioritering så flere af de mange gode lokale ideer kan gennem-

føres – også de mindre omkostningstunge der ikke kan søges ekstern funding til. 

 

I forhold til Landsbypuljen er der med forslaget også tale om en kompensation for det forhold at afledt drift fra 

de foregående år finansieres direkte via puljen. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
 

 



150 
 

Senior 

Seniorpolitik 
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SEN-S-01 – Videreførelse af følgeskabsordningen 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik  

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 650 650 650 650 

I alt kassefinansieret 650 650 650 650 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Dette forslag omhandler videreførelse af følgeskabsordningen der pt. kun er finansieret frem til 31/12 2022. 
 

Borgere med nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne kan, hvis de ikke selv kan komme derhen, få føl-

geskab af en hjemmehjælper til at komme til et kommunalt cafeteria eller en aktivitet. Konkret betyder det af 

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 650.000 kr. 

 

Vedtages ændringsforslaget ikke kan det betyde, at de borgere der i dag får følgeskab ikke længere kan 

spise i et kommunalt cafeteria eller komme til en aktivitet. Det kan f.eks. medføre at borgernes sociale net-

værk mindskes eller at borgeren visiteres til/ i højere spiser maden fra den kommunale madservice. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-02 – Dokumentation i plejeboligen 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik  

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.900 300 300 300 

I alt kassefinansieret 1.900 300 300 300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
På 4 plejehjem foretager plejepersonalet dokumentation på en touchskærm i beboerens plejebolig. Dette 

skaber nærvær og inddragelse af beboeren og sikrer at arbejdsgangen omkring dokumentation sker i forbin-

delse med opgavens 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 nødven-

dige dokumentation. 

 

På ovenstående baggrund foreslås, at de gode erfaringer fra eksisterende plejehjem med dokumentation i 

plejeboligen udbredes til de resterende 6 kommunale plejehjem (cirka 190 plejeboliger), hvor dokumentatio-

nen fortsat foregår på kontoret. At foretage dokumentationen sammen med borgeren medfører, at plejeper-

sonalet har mere tid sammen med plejehjemsbeboeren. At udnytte den knappe ressource på plejepersonale 

bedst og med mest mulig borgerkontakt kan ses som et vigtigt element i bæredygtighedstankegangen. 

 

Udgiften til indkøb af 190 ipads, vægbeslag, montering og forbedring af netværksforholdene er 1.9 mio. kr. i 

2023. Den løbende udgift til drift, servicering og udskiftning af ipads er 300.000 kr. årligt fra 2024.  

Vedtages ændringsforslaget ikke medfører det, at dokumentationen på de resterende 6 plejehjem ikke kan 

foregå sammen med borgeren i plejeboligen men skal foregå på kontoret. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-03 – Tryghedsskabende værdighedsteknologi på 

plejehjem 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik  

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
Dette forslag handler om at udvide den eksisterende pulje til værdighedsteknologi på plejehjemmene fra 

500.000 kr. årligt til 1. mio. kr. årligt. Forøgelsen på 500.000 kr. vil medføre, at flere borgere kan få gavn af 

konkrete værdighedsteknologier. 

Der findes forskellige værdighedsteknologier der kan medvirke til at skabe tryghed for beboere på plejehjem. 

Oftest er det en konkret afklaring af den enkelte plejehjemsbeboers situation og behov der giver anledning til 

at afprøve, om en bestemt type værdighedsteknologi kan skabe øget tryghed for beboeren.  

Nogle af de værdighedsteknologier det pt afprøves på plejehjem i Kolding Kommune er: 

 Indsats til plejesenge (Careturner) som trykaflaster og er en effektiv hjælp til forflytning og håndtering 

af sengeliggende borgere. Den skaber mere komfort og bedre søvn for borgerne. Samtidig reduc-

eres plejepersonalets tunge løft. 

 

 Sensorer og falddetektorer der kan registrere og sende alarm til plejepersonalet, hvis en plejehjems-

beboer f.eks falder på badeværelset om natten. 

Anvendelse af værdighedsteknologi kan medføre øget tryghed og øget livskvalitet for den enkelte borger. I 

visse situationer kan værdighedsteknologien ligeledes medvirke til at en bedre personaleudnyttelse. Dette 

kan ses som et vigtigt element i bæredygtighedstankegangen.  

Vedtages ændringsforslaget ikke kan det f.eks. medføre, at nogle plejehjemsbeboere, der kunne have gavn 

af en intelligent careturner seng i stedet bevarer deres eksisterende plejeseng og plejepersonalet har større 

opgave med at sikre den nødvendige forflytning, trykaflastning mm. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-04 – Skærmbesøg i hjemmehjælpen og sygeplejen 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Seniorpolitik  

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 900 0 0 0 

I alt kassefinansieret 900 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 
Sygeplejen og hjemmehjælpen finder det relevant at lave 2 prøvehandlinger der vedrører skærmløsninger 

hos borgere i eget hjem: 

 

1. Afprøve om sygeplejerske i sygeplejeklinik i visse situationer kan erstatte et fysisk besøg hos bor-

gerne med et skærmbesøg. Det kan f.eks være, at nogle af de fysiske besøg der vedrører op-

start/oplæring i stomipleje, kan foregå via skærm i stedet for fysisk besøg. 

 

2. Afprøve om Styrk Din Hverdag indsatsen, hvor en terapeut fra træningsområdet opstiller et øvelses-

program for hvordan hjemmehjælperen træner med hjemmehjælpsmodtageren, med fordel kan fo-

regå via en digital platform, f.eks DigiRehab. Nysgerrigheden går på om den uddelegerede træning 

fra terapeuten til hjemmehjælperen kan kvalificeres og blive endnu bedre ved brug af en digital træ-

ningsplatform som hjemmehjælperen følger når de udfører den uddelegerede krops- og dagligdags-

aktiverende træning med borgerne. Cirka 40 borgere forventes at indgå i prøvehandlingen. 

 

Formålet med de 2 prøvehandlinger, der forventes afviklet i 2. halvår af 2023, er at blive klogere på borger-

nes og medarbejdernes oplevelse af skærmløsninger i konkrete situationer. Herunder i hvilket omfang 

skærmløsninger kan medvirke til at styrke borgernes livskvalitet og/ eller gøre borgerne mere selvhjulpne. 

 

Udgiften i 2023 dækker primært medarbejderressourcer til at afvikle prøvehandlingen, indkøb af Ipads og 

licenser samt andre driftsudgifter. Forvaltningen afklarer i forbindelse med prøvehandlingen om der f.eks kan 

søges tilskud fra den sociale kapitalfond eller fra andre puljer.   

 

Vedtages ændringsforslaget ikke vil borgerne fortsætte uforandret med fysiske besøg til alle typer af hjælp i 

hjemmehjælpen og sygeplejen og potentialet i skærmløsninger afprøves ikke. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-05 – En tand bedre  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik  

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7  

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.070 535 535 535 

I alt kassefinansieret 1.070 535 535 535 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Dette forslag handler om en at styrke samarbejdet mellem omsorgstandplejen og alle plejehjem i Kolding 

Kommune, så alle beboere får de bedste muligheder for at bevare et sundt og funktionelt tandsæt. Forslaget 

betyder, at der sker en personaleopnormering i tandplejen og på plejehjem konkret til at understøtte indsat-

sen. Undersøgelser viser, at der er en stor sammenhæng mellem tandkødsbetændelse og både hjertekar-

sygdom, forværring af diabetes og lungebetændelser. Forslaget flugter med visionerne bag ”Borgerens cen-

trum” og ”Selvværd og Sammenhæng” da forslaget forventes at kunne spare borgere for ubehagelige syg-

domsforløb samt højne beboernes livskvalitet, da et sundt og funktionelt tandsæt blandt andet nedsætter risi-

koen for smerter og har betydning for den mad, man kan spise. 

 

Flere undersøgelser peger på, at målgruppen ikke får den nødvendige hjælp til at bevare et sundt og funktio-

nelt tandsæt og at dette har en negativ betydning for en række sygdomme. Forslaget bygger videre på gode 

erfaringer fra et lignende velfærdsprojekt i Kolding Kommune, der kørte i perioden 2016-2018. Med vedta-

gelse af dette forslag forventes en effekt minimum svarende til det tidligere projekt, hvor der skete en mar-

kant reduktion i antallet af beboere med tandkødsbetændelse. Samtidig vil forslaget være med til kontinuer-

ligt at kvalificere plejepersonalet inden for arbejdet med mundhygiejnen hos beboerne generelt og dermed 

sikre et varigt og højt kompetenceniveau som en forudsætning for størst effekt.  

 

Hvis ændringsforslaget ikke vedtages er konsekvensen, at Kolding Kommune ikke lever op til Sundhedssty-

relsens anbefalinger om modernisering af omsorgstandplejen i form af individuelle mundplejeplaner.  

 

Konkret foreslås det at indføre et tilbud om en individuel plan for mundpleje for alle beboere på plejehjem i 

Kolding Kommune svarende til ca. 574 borgere. Planen udarbejdes på et opstartsmøde med beboeren og 
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personale fra omsorgstandplejen, plejepersonale og evt. pårørende. Der vil være fokus på behov og mulig-

heder for hjælp til mundhygiejnen og der tages stilling til behov for tilknytning til omsorgstandplejen, eller om 

beboeren fortsætter med tilknytning til egen tandlæge. Alle får en individuel mundplejeplan, som er afstemt 

mellem de involverede i opstartsmødet, samt opfølgning en gang i kvartalet uanset om de tilknyttes om-

sorgstandplejen eller ej. 

 

Det første år (2023) er indsatsen intensiveret, da alle nuværende beboere skal tilbydes samme opstarts-

møde. På sigt bliver tilbuddet en fast del af opstartspakken for alle nye tilflyttere til plejehjem.  

 

Forslaget forudsætter en opnormering af personalet i omsorgstandplejen, som det første år svarer til 1,6 års-

værk (klinikassistenter). Fra 2024 falder normeringen til 0,8 årsværk svarende til 4 dage om ugen for at 

dække alle nye tilflyttere på alle plejehjem i kommunen samt de kvartalsvise opfølgninger.  

 

Forslaget forudsætter også en opnormering af plejepersonalet på plejehjemmene svarende til, at alle rele-

vante medarbejdere (575 årsværk) hver bruger 3 timer på kompetenceudvikling samt deltagelse i opstarts-

møder og opfølgninger det første år (2023). Fra 2024 falder normering til det halve svarende til, at hele med-

arbejdergruppen løbende deltager i opstartsmøder og opfølgninger samt deltager i kompetenceudvikling 

over et rul på 2 år. Dette både for løbende at sikre det rette fokus på området, vedligeholde en god kvalitet 

samt sikre kompetenceudvikling til nyansatte.  

 

Forslaget behandles alene under seniorpolitik og ydelsen fra tandplejen afregnes herfra. 

 

Vedtages ændringsforslaget ikke kan det medføre, at mundhygiejnen hos plejehjemsbeboere forringes. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-06 – Voksenlærlingeløn til Social- og 

Sundhedshjælperelever  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik  

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.200 1.900 1.900 1.900 

I alt kassefinansieret 1.200 1.900 1.900 1.900 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Social- og Sundhedshjælperelever (SSH-elever) modtager i dag ordinær elevløn når de som led i deres ud-

dannelse, går i skole, arbejder på et plejehjem eller i hjemmehjælpen i Kolding Kommune. Kolding Kom-

mune kan vælge at tilbyde SSH-elever voksenlærlingeløn. Dette vil medføre en stigning i elevernes måneds-

løn og det vil samlet for hele uddannelsestiden koste Kolding Kommune cirka 40.000 kr. ekstra pr. SSH-elev. 

 

En del SSH-elever er ’voksne’ elever der er etableret med familie og økonomiske forpligtigelser. At tilbyde 

voksenlærlingeløn kan medføre at der kommer flere kvalificerede ansøgere til SSH-uddannelsen og at det 

bliver nemmere at fastholde SSH-eleverne gennem uddannelsesforløbet. 

 

Grundet den tiltagende mangel på plejepersonale kan voksenlærlingeløn til SSH-elever være et af tiltagene i 

en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for plejepersonale i Kolding Kommune. 

 

Den samlede merudgift til voksenlærlingeløn til op til 48 SSH-elever i Kolding Kommune udgør 1.2 mio. kr. i 

opstartsåret 2023 og herefter 1.9 mio. kr. om året. 

 

Vedtages ændringsforslaget ikke medfører det at SSH-eleverne fastholdes på nuværendes ordinære elev-

løn. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-07 – Supervision på plejehjem 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik  

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 800 - 3.000 800 - 3.000 0 - 3.000 0 - 3.000 

I alt kassefinansieret 800 - 3.000 800 - 3.000 0 - 3.000 0 - 3.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Dette forslag handler om at fortsætte supervision som et forsøg på 3 plejehjem i 2023 og 2024 (0,8 mio. kr.) 

eller at udbrede supervision til at omfatte alle 10 kommunale plejehjem fra 2023 og frem (3,0 mio. kr.).  

 

Ultimo 2020 igangsatte forvaltningen supervision for plejepersonalet på Bertram Knudsens Have-, Olivenha-

ven- og Kirsebærhaven plejehjem. Formålet er at forebygge udbrændthed og omsorgstræthed, understøtte 

trivsel, og fremme den refleksive praksis om f.eks. svære borgersager. Supervisionen varetages af ekstern 

konsulent, med forløb á 3 timers varighed hver 6. uge.  

 

Erfaringen fra de 3 plejehjem er, at supervisionen har styrket dialogen i forhold til Borgerens Centrum og til-

gangen til at skabe mening for borgeren. Supervisionen har givet indsigt i egne ressourcer, og har styrket en 

fælles tilgang i personalegruppen, når f.eks. plejepersonalet oplever svære borgersituationer. Oplevelsen er, 

at supervision f.eks. kan medvirke til at afklare konkrete situationer for medarbejderne, styrke den faglige re-

fleksion og mindske udbrændthed. Forvaltningen finder det relevant at undersøge, om supervision på sigt 

kan være et værktøj til at fastholde og rekruttere medarbejdere. 

 

Den eksisterende udgift til forsøget med supervision på 3 plejehjem frem til udgangen af 2022 er afholdt in-

den for eksisterende kompetencemidler og af overskydende eksterne puljemidler.  

 

Fortsættelse af forsøget med supervision på Bertram Knudsens have-, Olivenhaven- og Kirsebærhaven ple-

jehjem vil f.eks. give erfaring med om supervision er et godt værktøj til at fastholde og rekruttere medarbej-

dere og reducere sygefravær. Forslaget indeholder undervisningsudgifter og ekstern evaluering. Udgiften vil 

være 0,8 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.   
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En anden model er, på baggrund af de eksisterende gode erfaringer, at udbrede supervision som et fast til-

bud hver 8 uge til plejepersonalet på alle 10 kommunale plejehjem i Kolding Kommune. Forslaget indeholder 

udgiften til vikarpersonale for medarbejdere der modtager supervision og undervisningsudgifter. Udgiften vil 

være 3 mio. kr. årligt fra 2023. 

 

Vedtages ændringsforslaget ikke vil det medføre, at supervision ikke indføres og at et fagligt rum til at afklare 

svære borgersituationer og styrke den faglige refleksion ikke etableres.   

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-08 – Demenspladser på Olivenhaven plejehjem 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Seniorpolitik  

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.900 3.800 3.800 3.800 

I alt kassefinansieret 1.900 3.800 3.800 3.800 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Olivenhaven plejehjem består af 60 plejeboliger, hvoraf de 42 plejeboliger er demenspladser. Det betyder at 

personalenormeringen på disse 42 pladser er højere. De resterende 18 pladser er almindelige plejehjems-

pladser med en lavere personalenormering. 

 

Grundet den demografiske udvikling og et stigende antal borgere med demens foreslås det, at de resterende 

18 pladser (3 huse) på Olivenhaven plejehjem omdannes til demenspladser. 

 

Forslaget indebærer ansættelse af mere plejepersonale og vil kunne indføres med halv virkning i 2023 og 

fuld virkning fra 2024. Beløbet anvendes alene til opnormering af personale tilknyttet de 18 pladser. Bygnin-

gerne ændres ikke. 

 

Udgiften til opnormering af de 18 almindelige plejehjemspladser til demenspladser udgør 1,9 mio. kr. i 2023 

og 3,8 mio. kr. fra 2024. 

 

Vedtages ændringsforslaget ikke medfører det, at nuværende antal demenspladser bevares og at plejen af 

borgere med demensdiagnoser varetages indenfor den nuværende personalenormering. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-09 – Medarbejder til styrket fokus på indførelse af 

værdighedsteknologi i hjemmehjælpen og sygeplejen 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Seniorpolitik  

Vedtaget: ................................  Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.100 1.100 0 0 

I alt kassefinansieret 1.100 1.100 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Dette ændringsforslag handler om at ansætte en medarbejder til at afklare og indføre værdighedsteknologi i 

hjemmehjælpen og sygeplejen. Forslaget er en prøvehandling i 2023 og 2024 med henblik på at finde den 

rette model/infrastruktur for, hvordan der arbejdes med at understøtte værdighedsteknologiske tiltag i hjem-

meplejen og sygeplejen. Prøvehandlingen omfatter Seest hjemmehjælpsgruppe, Domhusgade hjemme-

hjælpsgruppe og S2 sygeplejen og foregår fra 1/1 2023 til 31/12 2024. 

 

Det er vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt SOSU personale og sygeplejersker. Derfor har forvaltningen fo-

kus på, hvordan værdighedsteknologi kan indgå i opgaveløsningen i hjemmehjælpen og i sygeplejen så bor-

gerne oplever øget livskvalitet og at de værdighedsteknologiske løsninger på sigt eventuelt kan frigøre per-

sonaleressourcer i hjemmehjælpen og i sygeplejen. 

 

Indførelsen af værdighedsteknologi i hjemmehjælpen og i sygeplejen kræver, at der er kontinuerligt fokus på 

hvilke teknologier der kan anvendes hos konkrete borgere og at hjemmehjælperne, sygeplejerskerne og råd-

giverne har fokus på og viden om de mange forskellige værdighedsteknologiske muligheder. Det kan f.eks 

være skærmløsninger hos borgerne, vaske/skylletoiletter, intelligente senge eller mere lavpraktiske teknolo-

gier der kan lette borgerens hverdag i konkrete situationer. 

 

I denne prøvehandling ansættes en medarbejder der er tovholder på indførelsen af og undervisning i værdig-

hedsteknologiske løsninger i hjemmehjælpen og sygeplejen. Der uddannes 3 nøglemedarbejdere i hen-
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holdsvis Seest hjemmehjælpsgruppe, Domhusgade hjemmehjælpsgruppe og S2 sygeplejen og medarbej-

derne i de 3 grupper samt rådgivere undervises i udvalgte værdighedsteknologi på temadage 3-4 gange år-

ligt. 

 

Prøvehandlingen evalueres i 2024. Evalueringen skal dels belyse borgeroplevelsen, herunder om værdig-

hedsteknologien bidrager til øget livskvalitet, dels om værdighedsteknologien kan frigøre personaleressour-

cer i hjemmehjælpen og i sygeplejen. 

 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-10 – Handicapkørsel udvidelse fra 104 til 208 ture pr. 

år 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Seniorpolitik 

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 165 300 440 580 

I alt kassefinansieret 165 300 440 580 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Af ovenstående fremgår den økonomiske konsekvens ved at udvide antallet af ture i handicapkørselsordnin-

gen i Kolding Kommune fra de eksisterende 104 til 208 ture pr år. 

 

Kommunerne skal lovpligtigt tilbyde 104 enkeltture til brugerne af handicapkørselsordningen. Herudover kan 

kommunerne tilbyde flere ture, f.eks 208 ture eller ubegrænset antal ture. 

 

Baseret på sammenligning med Vejle og Haderslev kommuner skønnes merudgiften i 2023 at udgøre 

165.000 kr. stigende til 580.000 kr. i 2026 og ud i årene. Erfaringen viser, at udgiften stiger i opstartsårene i 

takt med at borgerne begynder at anvende handicapkørselsordningen mere.  

 

Det skal dog oplyses, at en sammenligning med Vejle og Haderslev kommuner er forbundet med usikker-

hed, da det ikke er belyst, hvordan handicapkørselsordningen og pågældende kommuners §117 kørselsord-

ninger supplerer hinanden eller hvordan geografiske forhold, informationsniveau eller andre forhold påvirker 

efterspørgslen i den pågældende kommune og den gennemsnitlige rejselængde.  

 

Til orientering kan nævnes, at under 1 procent af de visiterede borgere i Kolding Kommune er bevilget over 

104 ture (borgerne kan blive visiteret til mere end 104 ture hvis der er særlige forhold der taler herfor). 3 pro-

cent har kørt 90 ture eller derover og nærmer sig hermed grænsen på de 104 ture. 96% af borgerne har kørt 

under 90 ture. 
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Forslaget kan medføre, at borgere i højere grad benytter handicapkørselsordningen (der er samkørsel) i ste-

det for transport i eget bil. Dette kan bidrage til den bæredygtige udvikling i Kolding Kommune. Samtidig styr-

kes muligheden for transport til aktiviteter og socialt samvær, hvilket kan styrke den sociale bæredygtighed. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-11 – Handicapkørsel udvidelse fra 104 til ubegrænset 

antal ture 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Seniorpolitik 

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 260 470 710 940 

I alt kassefinansieret 260 470 710 940 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Af ovenstående fremgår den økonomiske konsekvens ved at udvide antallet af ture i handicapkørselsordnin-

gen i Kolding Kommune fra de eksisterende 104 til ubegrænset antal ture pr år. 

 

Kommunerne skal lovpligtigt tilbyde 104 enkeltture til brugerne af handicapkørselsordningen. Herudover kan 

kommunerne tilbyde flere ture, f.eks 208 enkeltture eller ubegrænset antal ture. 

 

Baseret på erfaringer fra Vejle, Haderslev og Aabenraa kommuner skønnes merudgiften i 2023 at udgøre 

260.000 kr. stigende til 940.000 kr. i 2026 og ud i årene. Erfaringen viser, at udgiften stiger i opstartsårene i 

takt med at borgerne begynder at anvende handicapkørselsordningen mere.  

 

Det skal dog oplyses, at en sammenligning med Vejle, Haderslev og Aabenraa kommuner er forbundet med 

usikkerhed, da det ikke er belyst, hvordan handicapkørselsordningen og pågældende kommuners §117 kør-

selsordninger supplerer hinanden eller hvordan geografiske forhold, informationsniveau eller andre forhold 

påvirker efterspørgslen i den pågældende kommune og den gennemsnitlige rejselængde.   

 

Til orientering kan nævnes, at under 1 procent af de visiterede borgere i Kolding Kommune er bevilget over 

104 ture (borgerne kan blive visiteret til mere end 104 ture hvis der er særlige forhold der taler herfor). 3 pro-

cent har kørt 90 ture eller derover og nærmer sig hermed grænsen på de 104 ture. 96% af borgerne har kørt 

under 90 ture. 
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Forslaget kan medføre, at borgere i højere grad benytter handicapkørselsordningen (der er samkørsel) i ste-

det for transport i eget bil. Dette kan bidrage til den bæredygtige udvikling i Kolding Kommune. Samtidig styr-

kes muligheden for transport til aktiviteter og socialt samvær, hvilket kan styrke den sociale bæredygtighed. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-A-01 – Køkkenrenovering i det brugerstyrede hus 

Svinget 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Seniorpolitik 

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 400 0 0 0 

I alt kassefinansieret 400 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
Det brugerstyrede hus ’Svinget’ i Viuf har et lille og nedslidt køkken der er utidssvarende i forhold til de aktivi-

teter der foregår i huset. Der er for lidt plads i køkkenet når der afvikles større arrangementer, mad og ser-

vice opbevares i tilstødende rum og generelt er pladsen i køkkenet ikke gearet til det aktivitetsniveau der er i 

huset. Samtidig er såvel komfur, ovn og opvasker nedslidte og trænger til udskiftning og opgradering.  

 

Den manglende plads i køkkenet giver desuden udfordringer i forhold til håndteringen af fødevarer og tilbe-

redningen af maden og i forhold til overholdelse af god køkkenhygiejne. Den manglende plads i køkkenet 

giver ligeledes udfordringer i forhold til ønsket om at opstarte flere madhold og i forhold til selv at lave mad til 

større arrangementer i huset. 

 

Et større køkken og et løft af hårde hvidevarer i det brugerstyrede hus ’Svinget’ vil give bedre forhold for de 

frivillige, bedre rammer til at afvikle arrangementer og bedre rammer til at opretholde og tiltrække nye frivil-

lige der vil være med til at arrangere tiltag af forebyggende karakter for især ældre borgere i Viuf. At fore-

bygge ensomhed og styrke såvel det sociale og fysiske aktivitetsniveau er vigtigt i forhold til at styrke livskva-

liteten hos ældre borgere. Den forebyggende indsats kan potentielt medvirke til at udskyde eller reducere 

behovet for hjemmehjælp og andre ydelser fra seniorområdet. At styrke den forebyggende indsats og poten-

tielt udskyde eller mindske behovet for ydelser fra f.eks hjemmeplejen, hvor der er mangel på arbejdskraft, 

kan derfor ses som en bæredygtig tilgang til spørgsmålet om, hvordan vi sikrer nok SOSU personale til frem-

tidens ældrepleje.     

 

Ændringsforslaget vil medføre en anlægsudgift i 2023 på 400.000 kr. og vil ikke medføre merudgifter i drift 

eller service ud i årene.  
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Realiseres ændringsforslaget ikke, vil køkkenstørrelsen og de nedslidte hvidevarer medføre, at det er van-

skeligt at opretholde god køkkenhygiejne, at køkkenfaciliteterne for de frivillige ikke er optimale og at det kan 

være vanskeligt at opretholde eller udvide det eksisterende aktivitetsniveau i det brugerstyrede hus Svinget. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-A-02 – Reduktion i tomgangshuslejen på ældre- og 

handicapvenlige boliger  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik  

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 1.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
Dette ændringsforslag omhandler at Kolding Kommune køber de 8 ældre- og handicapvenlige boliger på 

Toftegården af Domea for 1,0 mio. kr., og at tomgangshuslejen herefter reduceres med 250.000 kr. om året. 

Udgifterne til tomgangshusleje på ældre- og handicapvenlige boliger i Kolding Kommune har gennem flere år 

været markant højere end budgettet. I 2021 var tomgangshuslejen på ældre- og handicapvenlige boliger 41 

kr. pr indbygger i Kolding kommune, og landsgennemsnittet på 45 kr. pr indbygger. Tal fra 2018, 2019 og 

2020 viser ligeledes, at Kolding Kommune gennemsnitlige udgifter til tomgangshusleje ligger under lands-

gennemsnittet.  

Selv om tomgangshuslejen på ældre- og handicapvenlige boliger samlet set er under landsgennemsnittet, er 

der områder i Kolding Kommune, hvor der er vedvarende og høj tomgangshusleje.  

Derfor er det relevant at belyse, hvordan tomgangshuslejen kan nedbringes de konkrete steder. Det kan 

f.eks. ske gennem dialog med andre forvaltninger om ældre- og handicapvenlige boligerne med fordel kan 

anvendes af andre målgrupper. 

En anden mulighed kan være at Kolding Kommune frikøber udvalgte ældre- og handicapvenlige boliger af 

boligselskabet, at boligerne nedlægges, at tomgangshuslejen på boligerne dermed frafalder, og at boligerne 

evt kan anvendes til andre formål. 

Toftegården Plejehjem i Jordrup består, udover af 12 plejeboliger, af 8 ældre- og handicapvenlige boliger. 3 

af boligerne ligger i hovedbygningens venstre side i stueetagen og de resterende 5 boliger ligger på hoved-

bygningens 1. sal. Det er boligselskabet Domea der ejer de 8 ældre- og handicapvenlige boliger. Det reste-

rende areal i hovedbygningen, dvs. det brugerstyrede aktivitetshus, datastuen og serviceareal i stueetagens 

højre side, ejes af Kolding Kommune. 
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De 8 ældre- og handicapvenlige boliger har i en længere periode været svære at udleje. Pt. står 6 af de 8 

boliger tomme. Dette har været situationen i flere år, hvilket forventeligt skyldes lav efterspørgsel generelt, 

og at adgang til 5 af boligerne foregår via indvendig trappe i hovedbygningen. De 3 boliger i stueetagen har 

selvstændig indgang og er er periodisk udlejet. Generelt er tomgangshuslejen på de 8 ældre- og handicap-

venlige boliger meget høj. Senior- og Sundhedsrådgivningen vurderer, at de 8 ældre- og handicapvenlige 

boliger også vil være tilsvarende svære at udleje fremadrettet.  

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen foreslår derfor, at Kolding Kommune køber de 8 ældre- og handi-

capvenlige boliger af Domea for anslået 1,0 mio. kr., og nedlægger boligerne som ældre- og handicapven-

lige boliger. Hermed vil Kolding Kommune årligt spare 250.000 kr. i tomgangshusleje. 

Såfremt de 2 ældre- og handicapvenlige boliger, der pt er udlejet, fortsat er udlejet, når boligerne nedlæg-

ges, vil senior- og sundhedsrådgivningen varetage dialogen med beboerne om visitation til anden bolig, eller 

anden relevant boform.  

Den konkrete besparelse, og hvornår denne kan realiseres, afhænger af en konkret drøftelse med boligsel-

skabet Domea og Landsbyggefonden og en nærmere beregning af økonomi i forlængelse heraf. For at Do-

mea kan sælge de almene boliger til Kolding Kommune kræver det også en godkendelse fra relevant mi-

nisterie. Besparelsen afhænger ligeledes af, om Kolding Kommune kan finde alternativ anvendelse af loka-

lerne, eller om lokalerne står tomme, og der er en udgift til opvarmning og løbende vedligehold. Det skøn-

nes, at den faktiske besparelse, såfremt der fortsat er udgifter til løbende vedligehold, udgør 250.000 pr år.  

Den årlige besparelse på 250.000 kr. er allerede udmøntet i budgettet, men ikke realiseret. Besparelsen 

fremgår dermed med 0 kr. om året ovenfor. En forudsætning for at realisere de 250.000 kr. om året er dog at 

ændringsforslaget godkendes. 

Vedtages ændringsforslaget ikke vil det medføre, at der ikke sker en årlig besparelse på cirka 250.000 kr. på 

tomgangshuslejen på ældre- og handicapvenlige boliger. Den allerede udmøntede reduktion i budgettet til 

tomgangshusleje på ældre- og handicapvenlige boliger vil derfor fortsat være vanskelig at realisere. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-A-03 – Flytning af det brugerstyrede hus Toften  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik  

Vedtaget: ................................ Senior den 17. august 2022, sag nr. 7 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 -800 -800 -800 

Anlæg 2.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 2.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
Det brugerstyrede hus Toften i Bramdrupdam har cirka 115 brugere. Bygningen er ejet af boligselskab og 

udgiften til husleje og forbrug er cirka 800.000 kr. om året for Kolding Kommune. 

I den fysiske udviklingsplan for seniorområdet har ekstern arkitekt peget på muligheden for, at det brugersty-

rede hus Toften flytter til lokaler på Kirsebærhaven plejehjem der ligger 900 meter derfra. Forslaget indebæ-

rer, at der i 2023 bruges 2 mio. kr. på indretning af værksted/ lokaler på Kirsebærhaven, etablering af diverse 

faciliteter og flytteomkostninger med henblik på indflytning 1/1 2024 (der er 1 års opsigelse på det brugersty-

rede hus Toftens eksisterende lokaler). Fra 2024 og ud i årene vil der være en besparelse på 800.000 kr. om 

året. 

Realiseres forslaget vil forvaltningen indgå i en dialog med det brugerstyrede hus Toften om flytningen, her-

under om flytning til Kirsebærhaven Plejehjem er det mest optimale eller om der er ønsker om/ muligheder 

for flytning til andre lokaler i nærområdet, f.eks Bramdrupdam Hallen. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Social og Arbejdsmarked 

Socialpolitik 
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SOC-S-01 – Et godt, trygt og aktivt ungeliv for unge med 

handicaps, som bor i egen bolig 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Socialpolitik  

Vedtaget:  ............................... Social og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 12 

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

Navn:....................................... Gülcan Güven Grud 

Tlf. nr.: ..................................... 79790989 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 441 441 441 441 

I alt kassefinansieret  441 441 441 441 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Forslaget skal ses i sammenhæng med SOC-S-02 – Mere liv i bostederne. 

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget besluttede på udvalgsmødet d. 19. maj 2021 at igang-
sætte en række prøvehandlinger med henblik på, at styrke rammerne for et godt ungeliv for unge med handi-
caps, som bor i egen bolig med støtte. Der blev i efteråret 2021 udarbejdet en samlet handleplan med tre 
spor: 
 

Spor 1: Et godt, trygt og aktivt ungeliv for de unge, der bor i egen bolig. 
Spor 2: En ny boform mellem botilbud og egen bolig. 
Spor 3: Det strategiske grundlag for støtten til unge med handicap. 

 

Der blev afsat penge i budgetaftalen for 2021-2024 for aktiviteterne i spor 1. Der er tale om 0,75 mio.kr. i 
2021 og 1,0 mio.kr. i 2022. Det overordnede formål med spor 1 er at give flere unge med handicaps mulig-
heden for at have et godt, trygt og aktivt ungeliv, hvor de også er en del af meningsfulde fællesskaber. 

 
I marts måned 2022 er der opsamlet læring og erfaringer fra prøvehandlingerne. Herunder kvalitative data 
på antal aktiviteter og deltagende borgere samt dialogmøde med pårørende og samtaler mellem personalet 
og de unge. Læringen og erfaringer viser en stor succes for de fleste prøvehandlinger herunder at deltager-
antallet til prøvehandlingerne på Grenen ligger under det ønskede antal.  
 
Ud fra læringen og erfaringen indeholder nærværende ændringsforslag forslag om en fortsættelse af koordi-
nator og brobygger-funktionen. I prøveperioden har over 20 unge været i kontakt med og skabt en relation til 
koordinatoren og brobyggeren. 
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Mange af de unge er kommet i gang med aktiviteter i foreninger og til nye aktiviteter, som de ikke var kom-
met i gang med uden denne koordinerende og brobyggende funktion. Funktionen har dermed givet mange 
unge mod på nye relationer, fællesskaber og aktiviteter i deres fritid. En central del for funktionen har også 
været at facilitere aktiviteterne og fællesskaberne i de nye rammer på Kulturhuset, hvor de unge har fået en 
base for dem selv. 
 
Ud over den vigtige relationsdannelse til de unge, som med tiden gør at de unge får mod på at prøve nye 
aktiviteter og fællesskaber af, så er funktionen vigtig for den fremadrettede udviklinger af flere og nye tilbud 
til de unge i egen bolig og andre målgrupper på vores væresteder.  
 
Ændringsforslaget indeholder lønudgifter til videreførelse af koordinator- og brobyggerfunktionen. 
 
Samlet set viser resultatet af prøvehandlingerne, at investeringen understøtter social bæredygtighed i forhold 
til formålet med at skabe mere liv, aktivitet og glæde for beboere på bosteder. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-02 – Mere liv på bostederne 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Socialpolitik  

Vedtaget:  ............................... Social og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 12 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 
Navn:....................................... Gülcan Güven Grud 
Tlf. nr.: ..................................... 79790989 
E-mail: ..................................... gulgr@kolding.dk 
 

Beløbsoplysninger: 
(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 587 587 587 587 

I alt kassefinansieret 587 587 587 587 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Forslaget skal ses i sammenhæng med SOC-S-01 – Et godt, trygt og aktivt ungeliv for unge med handicaps, 
som bor i egen bolig. 

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget besluttede på udvalgsmødet d. 19. maj 2021 at igang-
sætte en række prøvehandlinger med henblik på, at styrke rammerne for et godt ungeliv for unge med handi-
caps, som bor i egen bolig med støtte. Der blev i efteråret 2021 udarbejdet en samlet handleplan med tre 
spor: 
 

Spor 1: Et godt, trygt og aktivt ungeliv for de unge, der bor i egen bolig. 
Spor 2: En ny boform mellem botilbud og egen bolig? 
Spor 3: Det strategiske grundlag for støtten til unge med handicap. 
 

Der blev afsat penge i budgetaftalen for 2021-2025 for aktiviteterne i spor 1. Der er tale om 0,75 mio.kr. i 
2021 og 1,0 mio.kr. i 2022. Det overordnede formål med spor 1 er at give flere unge med handicaps mulig-
heden for at have et godt, trygt og aktivt ungeliv, hvor de også er en del af meningsfulde fællesskaber.  

 
I marts måned 2022 er der opsamlet læring og erfaringer fra prøvehandlingerne. Herunder kvalitative data 
på antal aktiviteter og deltagende borgere samt dialogmøde med pårørende og samtaler mellem personalet 
og de unge. Læringen og erfaringer viser en stor succes for de fleste prøvehandlinger herunder at deltager-
antallet til prøvehandlingerne på Grenen ligger under det ønskede antal.  
 
Ud fra læringen og erfaringen indeholder nærværende ændringsforslag forslag om en fortsættelse af res-
sourcerne til aktiviteterne i og uden for bostederne. Den generelle læring er samlet set, at prøvehandlingerne 
skaber mere liv, fællesskab og glæde på bostederne. Der er fundet en god balance mellem 100% pårøren-
deaktiviteter, samskabelsesaktiviteter og aktiviteter, som det enkelte sted styrer og faciliterer. 
 

mailto:gulgr@kolding.dk
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Borgerne er glade for alle aktiviteter og de profiterer af dem fordi at arrangementerne indeholder mulighed 
for at trække sig eller gå til og fra samt en høj grad af involvering og ejerskab. De pårørende har desuden 
givet udtryk for at der er skabt mere liv, aktivitet og glæde blandt beboerne samt personalet. 
 
 

Sted 
Samlet antal arrange-

menter for 2021 og 
2022 

Antal deltagere i alt. 
Deltagerne går ofte 

igen. 

Planlagte aktiviteter for 
resten af 2022 

Samlet for Centervej 16 660 13 

Skovvænget 10 70 7 

Afklarende botilbud 3 44 3 

Levisonsvej 4 40 3-5 

Borgmestervej 4 71 8-13 

Brunebjerg og Kløvervej 4 45 4 

 
Ændringsforslaget indeholder en fortsættelse af lønudgifterne til den fortsatte realisering af aktiviteterne. 
 
Samlet set viser resultatet af prøvehandlingerne, at investeringen understøtter social bæredygtighed i forhold 
til formålet med at skabe mere liv, aktivitet og glæde for beboere på bosteder. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-03 – Bedre mulighed for at fastholde og rekruttere 

medarbejdere på botilbuddene 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Socialpolitik  

Vedtaget:  ............................... Social og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Gülcan Güven Grud 

Tlf. nr.: ..................................... 79790989 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 2.000 2.000 2.000 2.000 

I alt kassefinansieret 2.000 2.000 2.000 2.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der er i dag udfordringer med at fastholde og rekruttere medarbejdere på de længerevarende botilbud Ryt-

terskolevej og Centervej, der til sammen er normeret til 72 pladser. Nogle medarbejdere giver udtryk for, at 

årsagen er, at de skal arbejde hver anden weekend. Det gør ligeledes den nødvendige rekruttering sværere, 

fordi det ikke for alle er attraktivt at skulle arbejde hver anden weekend – hvilket kan ses i sammenhæng 

med, at de på andre botilbud kun skal arbejde hver tredje weekend. På grund af tidligere vedtagne reduktio-

ner i personalenormeringen er der ikke nok medarbejdere på Rytterskolevej og Centervej til, at der kan laves 

en vagtplan, hvor medarbejderne får mulighed for kun at skulle arbejde hver tredje weekend. 

 

Ved at opnormere antallet af medarbejdere med det, der svarer til 4 fuldtidsstillinger, vil vagtplanen kunne 

ændres, så medarbejderne får mulighed for kun at skulle arbejde hver tredje weekend. Det vil gøre det let-

tere både at fastholde de nuværende medarbejdere og rekruttere de nye medarbejdere, som de to botilbud 

har brug for, samt styrke støtten til borgerne når der kommer flere hænder til at løfte opgaven. 

 

Anvendelsen af vikarbureauer, rekruttering og oplæring af personale er økonomisk en stor byrde for botil-

budsområdet, så en opnormering af tilbuddene vil skabe den bæredygtighed, der skal medføre større konti-

nuitet i personalesammensætningen til gavn for både medarbejdertrivsel og beboere. 

 

Såfremt forslaget ikke bliver prioriteret vil den nuværende situation videreføres, hvor den manglende rekrut-

tering vil påvirke arbejdsmiljøet og øget vikardækning kan blive en realitet. 
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Ændringsforslaget understøtter økonomisk bæredygtighed i form af sparede udgifter til vikarbureau. Ligele-

des vil en lavere personaleomsætning medføre besparelser på rekruttering, oplæring m.v.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-04 – Mere fleksibel bostøtte (SEL §85) 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Socialpolitik  

Vedtaget:  ............................... Social og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Gülcan Güven Grud 

Tlf. nr.: ..................................... 79790989 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 600 600 600 600 

I alt kassefinansieret 600 600 600 600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I dag bor flere borgere i egen bolig med støtte end tidligere. Det betyder, at der er kommet et større behov 

for, at borgerne kan få en mere fleksibel bostøtte. Det kan fx være støtte om aftenen, gruppeforløb om efter-

middagen, kortere men hyppigere besøg eller en kontakt til Bostøtten i weekenden. Det er der ikke mulighed 

for i dag, fordi medarbejderne er ansat på vilkår, som gør det dyrt og omstændeligt at lægge arbejde uden 

for arbejdstid. 

 

Bostøtten leverer i dag støtte til ca. 400 borgere inden for både handicap- og psykiatriområdet. 

 

Ved at give medarbejderne et løntillæg, det såkaldte selvtilrettelæggertillæg, vil det blive en del af jobbet 

som bostøttemedarbejder, at en del af arbejdet udføres uden for almindelig arbejdstid. Dermed vil bostøtten 

kunne støtte borgerne fleksibelt, og når borgerne har brug for det. 

 

Såfremt forslaget ikke prioriteres vil fleksibiliteten i forhold til den enkelte borgers behov være dyrere at le-

vere, hvis indsatsen skal finde sted i f.eks. aften eller weekender. 

 

Forslaget er både socialt og økonomisk bæredygtigt i forhold til, at indsatserne bedre kan tilpasses og mål-

rettes den enkelte borgers behov, og dermed være medvirkende til at styrke forebyggelsesindsatsen på om-

rådet. Samtidig er det en beskeden investering i forebyggelse i set i forhold det samlede udbytte for bor-

gerne.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-05 – Sikring af serviceniveau på bostøtteområdet 

(SEL §85) 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Socialpolitik  

Vedtaget:  ............................... Social og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Gülcan Güven Grud 

Tlf. nr.: ..................................... 79790989 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 2.450 2.450 2.450 2.450 

I alt kassefinansieret 2.450 2.450 2.450 2.450 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Tidligere års reduktioner har påvirket serviceniveauet for bostøtte efter SEL § 85. Priserne blev reduceret 

med en forventning om, at ved at anvende digitale platforme i langt større grad kunne reducere fysiske mø-

der med borgerne, samarbejdsmøder, personalemøder og supervision og derved kunne reducere både 

transport- og forberedelsestid. 

 

Det interne overhead på taksterne blev reduceret fra 0,8 til 0,6 time pr. borger pr. uge. Den interne overhead 

anvendes til medarbejdernes forberedelsestid og transporttid mellem borgerne. 

 

Det har ikke vist sig muligt at indfri den forventede reduktion. Forvaltningen har genberegnet prisen på ind-

satser efter § 85 og tilpasset dem de aktuelle forhold. 

 

Bostøtten leverer i dag støtte til ca. 400 borgere inden for både handicap- og psykiatriområdet og Cortex le-

verer støtte til ca. 150 borgere. 

 

Såfremt forslaget ikke prioriteres vil der være borgere, som ikke modtager den mængde bostøtte som de 

egentlig er bevilget. 

 

Forslaget er både socialt og økonomisk bæredygtigt i forhold til, at indsatserne bedre kan tilpasses og mål-

rettes den enkelte borgers behov, og dermed være medvirkende til at styrke forebyggelsesindsatsen på om-

rådet. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-06 – Akutpladser på botilbud 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Socialpolitik  

Vedtaget:  ............................... Social og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Gülcan Güven Grud 

Tlf. nr.: ..................................... 79790989 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 350 350 350 350 

I alt kassefinansieret 350 350 350 350 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Socialpsykiatrien mangler tilbud til borgere, der står med et akut behov for støtte. Nogle borgere kan i få 

dage eller i en kort periode have akut brug for en massiv støtte, som kan forebygge forværring af deres til-

stand. 

 

Kolding Kommune har i dag ikke et akuttilbud til borgere med psykiske lidelser. Ligeledes mangler behand-

lingspsykiatrien og den somatiske akutmodtagelse mulighed for at kontakte eller henvise til et tilbud for bor-

gere, som er udskrevet, men for dårlige til et klare sig i eget hjem – eller som ikke kan klare sig selv, og som 

ikke allerede modtager socialpsykiatrisk støtte. 

 

Det foreslås, at der oprettes akutpladser på socialpsykiatriske botilbud, så borgere kan henvende sig uden 

visitation og få mulighed for overnatning og støtte i en kort periode, eksempelvis op til 14 dage. 

 

Det kan eksempelvis dreje sig om borgere, der udskrives fra behandlingspsykiatrien, som bor i eget hjem, 

men ikke kan klare sig selv den første tid. Alternativt kan det være borgere, der ikke modtager støtte eller 

modtager støtte i eget hjem, som i en kort periode akut har behov for pædagogisk personale omkring sig 

hele døgnet. 

 

Initiativet skal således give en akut støtte til borgeren i en vanskelig periode og således forebygge en forvær-

ring af borgeren psykiske tilstand. 

 



182 
 

Såfremt forslaget ikke prioriteres vil der være borgere, som ikke kan få den ”rigtige” hjælp enten i forbindelse 

med en udskrivning fra behandlingspsykiatrien eller i forbindelse med kort forværring af deres nuværende 

psykiske situation. 

 

Forslaget er både socialt og økonomisk bæredygtigt i forhold til, at indsatserne bedre kan tilpasses og mål-

rettes den enkelte borgers behov, og dermed være medvirkende til at styrke forebyggelsesindsatsen på om-

rådet. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-07 – Botilbud med kompetencer specialiseret til 

udviklingsfokus - kompetenceudvikling 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Socialpolitik  

Vedtaget:  ............................... Social og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Gülcan Güven Grud 

Tlf. nr.: ..................................... 79790989 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 250 250 0 0 

I alt kassefinansieret 250 250 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Marielund er botilbud med 28 pladser til sindslidende og har en bred beboersammensætning, hvor en række 

beboere er yngre og har et klart udviklingsfokus, mens en række beboere er ældre og har et plejebehov, der 

oversiger deres udviklingsbehov. 

 

Beboersammensætningen har indflydelse på personalesammensætningen, idet de ældre beboere med ple-

jebehov i høj grad har brug for andre kompetencer end de yngre beboere. Således har Marielund hen  

over en årrække fået en stor andel medarbejdere, som er uddannet social- og sundhedsassistenter, og hvor 

der kan være et stort fokus på pleje frem for den pædagogiske indsats. 

 

Det foreslås, at udviklingsfokus på botilbud styrkes ved at have fokus på medarbejdernes kompetencer.  

Et botilbud med udviklingsfokus vil i høj grad have behov for pædagogiske kompetencer til at understøtte 

beboernes udvikling, hvilket kalder på styrkede socialpædagogiske kompetencer og dermed midler til kom-

petenceudvikling. 

 

Såfremt forslaget ikke prioriteres vil det ikke være muligt at understøtte den udviklingsbehov, som særligt de 

yngre beboere vil kunne profitere af. 

 

Forslaget er både socialt og økonomisk bæredygtigt i forhold til, at indsatserne bedre kan tilpasses og mål-

rettes den enkelte borgers behov, og dermed være medvirkende til at styrke den samlede socialfaglige til-

gang til borgerne. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-08 – Botilbud med kompetencer specialiseret til 

udviklingsfokus – midler til ansættelse af andre faggrupper 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Socialpolitik  

Vedtaget:  ............................... Social og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Gülcan Güven Grud 

Tlf. nr.: ..................................... 79790989 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 500 1.000 1.500 2.000 

I alt kassefinansieret 500 1.000 1.500 2.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Marielund er botilbud med 28 pladser til sindslidende og har en bred beboersammensætning, hvor en række 

beboere er yngre og har et klart udviklingsfokus, mens en række beboere er ældre og har et plejebehov, der 

oversiger deres udviklingsbehov. 

 

Beboersammensætningen har indflydelse på personalesammensætningen, idet de ældre beboere med ple-

jebehov i høj grad har brug for andre kompetencer end de yngre beboere. Således har Marielund hen  

over en årrække fået en stor andel medarbejdere, som er uddannet social- og sundhedsassistenter, og hvor 

der kan være et stort fokus på pleje frem for den pædagogiske indsats. 

 

Det foreslås, at udviklingsfokus på botilbuddet styrkes ved at have fokus på medarbejdersammensætning og 

medarbejdernes kompetencer. Et botilbud med udviklingsfokus vil i høj grad have behov for pædagogiske 

kompetencer til at understøtte beboernes udvikling, hvilket kalder på en anderledes medarbejdersammen-

sætning og styrkede socialpædagogiske kompetencer. 

 

En øget budgetramme over tid vil give mulighed for at tilpasse medarbejdersammensætningen, således at 

borgernes udviklingsbehov kan understøttes på bedst mulig vis, og sikrer at borgeren kan blive mest mulig 

selvhjulpen. 

 

Såfremt forslaget ikke prioriteres vil det ikke være muligt at foretage en omstilling medarbejdersammensæt-

ningen. 
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Forslaget er både socialt og økonomisk bæredygtigt i forhold til, at indsatserne bedre kan tilpasses og mål-

rettes den enkelte borgers behov, og dermed være medvirkende til at styrke den samlede socialfaglige til-

gang til borgerne. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-09 – Kost på værestederne 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Socialpolitik  

Vedtaget:  ............................... Social og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Gülcan Güven Grud 

Tlf. nr.: ..................................... 79790989 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 825 500 500 500 

I alt kassefinansieret 825 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I dag leveres hovedmåltiderne fra Overmarksgården til Kulturhuset. Borgere og pårørende ønsker, at der til-

beredes mad i køkkenet i stedet. Det vil give mulighed for at stimulere sanserne, inddrage borgerne og for at 

have et sundhedsfokus, som målgruppen af udviklingshæmmede efterspørger. Det vil kræve, at det eksiste-

rende køkken opdateres til et produktionskøkken, og at der ansættes køkkenfaglige medarbejder til at vare-

tage indkøb og tilberedning af maden.  

 

Hvis ikke forslaget gennemføres, vil Kulturhuset fortsætte med at servere mad, der tilberedes på Overmarks-

gården, og det betyder, at fokus på det gode liv ikke i samme grad kan understøttes med et sundheds-

aspekt, som det vil kunne, hvis maden tilberedes på stedet. 

 

- Sundhedsfokus:  

Maden leveres fra Overmarksgården, hvor målgruppen er borgere, hvis basale behov sjældent er 

optimalt dækket. Det betyder, at energifordelingen i maden i nogle sammenhænge tilgodeser bor-

gere, der har brug for ekstra kalorier. 

Ved at tage madlavningen hjem til værestedet kan maden laves med et sundhedsfokus, hvor energi-

fordelingen imødekommer en sundere livsstil.  

Desuden kan Kulturhuset ved at have en køkkenfaglig ansvarlig have et overordnet fokus på sund-

hed, også ift. de varer der sælges på værestedet.  

En stor del af borgergruppen er overvægtige, og tilberedelsen af mad på stedet vil give mulighed for 

at inddrage borgerne i en helhedsorienteret tilgang, hvor der i langt højere grad vil kunne understøt-

tes med bevægelsesaktiviteter, og et fokus på den sunde kost. Begge elementer vil have afsmit-

tende effekt på hinanden. 
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- Inddragelse af borgerne: 

Ved at lave maden på Kulturhuset kan der sikres inddragelse af borgerne. Både ift. medbestem-

melse af, hvad der tilberedes og sælges af mad, men også ift. at borgere, der ønsker det, kan indgå i 

madlavningen. På den måde kan madlavningen fungere som en pædagogisk aktivitet, faciliteret af 

pædagogisk personale i en ramme fastsat af en køkkenfaglig ansvarlig. Borgerne vil kunne overføre 

noget af denne læring til deres egen hverdag.  

At inddrage borgerne og lade dem være med til at sætte menuen og nudge dem til at tage de sunde 

valg vil give dem en følelse af ansvar for egen sundhed – en erfaring vi også har fra de socialpsykia-

triske væresteder.  

- Hjem og hjemlighed 

Ved at tilberede maden på Kulturhuset stimuleres sanserne, og stedet får en anden rolle for den en-

kelte borgere. Duft vækker minder og skaber minder, og det vil skabe en helhed for den enkelte bor-

ger ift. at opleve, at duftesansen også bliver en del af spiseoplevelsen. Hjemlighed er et vigtigt ele-

ment i de socialpædagogiske tilbud, fordi vi sikrer borgernes lyst til forandring gennem en ramme, de 

føler sig tilpas og hjemme i.  

 

Dette forslag understøtter social bæredygtighed og er med til at skabe bæredygtige investeringer gennem 

tilbuddets fokus på forebyggelse, fællesskab og tværfaglighed, og rummer således potentialet for fremtidige 

besparelser eller velfærdsgevinster. 

. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-10 – Fysisk udviklingsplan 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Socialpolitik  

Vedtaget:  ............................... Social og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Thomas Reintoft 

Tlf. nr.: ..................................... 79794000 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Social og Arbejdsmarked finder det relevant at udarbejde en fysisk udviklingsplan for bygningsmassen på 

hele området. 

 

Formålet er at skabe overblik over og komme med konkrete forslag til, hvordan bygningerne bedst muligt re-

noveres, udbygges eller nybygges så de modsvarer borgernes efterspørgsel og behov fremadrettet, samt 

bidrager til social og økonomisk bæredygtig anvendelse af bygningerne. 

 

Det foreslås derfor, at der i 2023 udarbejdes en fysisk udviklingsplan for hele området. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-11 – Ledsagelse i forbindelse med ferieture 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Socialpolitik  

Vedtaget:  ............................... Social- og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Gülcan Güven Grud 

Tlf. nr.: ..................................... 79790989 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 840 840 840 840 

I alt kassefinansieret 840 840 840 840 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Social- og sundhedsudvalget samt Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget besluttede i forbin-

delse med budgetvedtagelsen for 2020 en ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferie-

ture. Ændringen i serviceniveauet 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 ferieture eller deltager i udflugter, koncerter 

mm., hvor de bliver ledsaget af botilbuddets personale.   

 

For borgerne indebar reduktionen, at de selv har skullet afholde den økonomiske udgift til ferieledsagelse i 

forbindelse med ferie ud over 3 dage. 

 

Reduktionen blev gennemført og besparelsespotentialet blev realiseret ved personalereduktioner.  

 

Handicaprådet har fremsendt ændringsforslag til budget 2023-2026 omkring udvidelse af ferieledsagelse fra 

3 til 5 dage, således ordningen tilbageføres til serviceniveauet før budgetreduktionen i 2020.  

 

Da langt de fleste borgere er på overførselsindkomst, vil der være risiko for, at nogle borgere ikke kommer 

på ferieture. Ligesom der, afhængigt af borgernes individuelle økonomiske 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 ferieledsagelse hos det eksi-

sterende 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-A-01 – Etablering og drift af heroinklinik 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Socialpolitik  

Vedtaget:  ............................... Social og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Gülcan Güven Grud 

Tlf. nr.: ..................................... 79790989 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.000 1.000 1.000 1.000 

Anlæg 1.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 2.000 1.000 1.000 1.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

En heroinklinik, vil afhjælpe at de borgere der ikke kan hjælpes med substitutionsbehandling i en almindelig 

behandling i Stofbehandlingen i Kolding, får et let tilgængeligt tilbud om heroinbehandling. 

Disse borgere skal lige nu, dagligt rejse til Odense eller til Esbjerg for at modtage denne behandling. 

 

Forslaget indebærer etablering af en heroinklink på Låsbyhøj, som en satellit til Heroinklinikken i Odense. 

Klinikken skal være i tæt tilknytning til Stofbehandlingen, således at synergieffekter i forhold til den enkelte 

borgers behandling kan opnås. Eksempelvis kan de dårligste være forhindret i at komme til f.eks. Odense af 

fysiske årsager. De bedst fungerende kan være forhindret i at komme til Odense, hvis der er et arbejds-

liv/studieliv/familieliv, der skal fungere. 

 

Tilbuddet drives efter sundhedslovens § 142, og de eksisterende heroinklinikker er finansieret af staten og 

skal løse opgaven for alle landets kommuner. 

 

Behandling med lægeordineret heroin skal sikre belastede heroinafhængige et alternativ til konventionel sub-

stitutionsbehandling med buprenorphin eller metadon. 

 

Formålet med behandlingen er at fremme livskvalitet, fysiske og psykiske helbred samt nedsætte indtaget af 

illegale stoffer og begrænse kriminel adfærd. 

 

Forsøg i Schweiz, Holland og Tyskland har dokumenteret, at behandling med lægeordineret heroin, kombi-

neret med socialfaglige tilbud, sikrer en bedring af den enkeltes helbred og sænker kriminalitet og brug af 
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illegale stoffer. Evaluering af heroinassisteret behandling i Danmark understøtter dokumentation fra uden-

landske heroinklinikker og peger på, at den enkeltes sociale situation og psykiske velbefindende bedres. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Social og Arbejdsmarked 

Arbejdsmarkedspolitik 
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ARB-S-01 – Værested for veteraner  

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ................................ Social og Arbejdsmarked den 17. august 2022, sag nr. 9.  

 

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

Navn:....................................... Mette Byskov 

Tlf. nr.: ..................................... 2420 7855 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 119 25 25 25 

I alt kassefinansieret 119 25 25 25 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Et enigt Byråd har ønsket, at Social og Arbejdsmarked skal vurdere mulighederne for at etablere et værested 

for veteraner. Forvaltningen har derfor undersøgt de forskellige muligheder i kommunale bygninger, og det 

vil være muligt at etablere et sted i fritidsområdets bygning, Brostræde 3 – 5 på 2. sal. Her kan der etableres 

kontor til veterankoordinatoren, som kan mødes med samarbejdspartnere og opholdslokaler hvor vetera-

nerne kan mødes. I lokalerne er der thekøkken, toilet og mulighed for at etablere bad.  

 

Der er ingen depositum på lokalet, som vil koste 14.000 kr. i husleje pr. år. Der vil derudover være behov for 

100.000 kr. til etablering af stedet i form af udgifter til afhøvling af gulve, maling af lokalerne og indkøb af 

møbler fra genbrugsbutikker. På sigt vil der være behov for at afsætte 11.000 kr. årligt til vedligehold af ste-

det. Lejemålet forventes at kunne overtages omkring årsskiftet.  

 

Det er erfaringen fra f.eks. Haderslev Kommune, at ved etablering af et værested for veteraner i lokaler, som 

ligger afsides og ikke som del af en kommunal organisation (som f.eks. jobcentret) så forøges mulighederne 

for at komme i kontakt med endnu flere veteraner, end tilfældet er i dag. Et værested giver også veteranerne 

et sted at mødes, hvilket også betyder, at de stærke veteraner mødes med den svagere, hvorved de kan 

hjælpe hinanden med de udfordringer, de hver især står med. Her tænker både sociale og familiære proble-

mer, men også i forhold til at finde et civilt job via netværk.  

 

Forslaget er både social og økonomisk bæredygtigt, idet et fast værested vil give større muligheder for kon-

taktflader mellem veterankoordinatoren og veteranerne, så de og deres pårørende kan få hjælp og støtte. 

Desuden at de kan mødes med ligesindede og hjælpe hinanden.   

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

 

mailto:bbysk@kolding.dk
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Plan og Teknik 

Ejendoms- og Boligpolitik  
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EJD-A-01 – Bydelshus med kommunal arbejdsplads og 

faciliteter til kultur/fritid til Skovvejen/Skovparken 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Ejendoms- og Boligpolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 28 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 0 5.000 5.000 5.000 

I alt kassefinansieret 0 5.000 5.000 5.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Som et led i implementering af den lovpligtige udviklingsplan, skal Skovvejen/Skovparken omdannes til et 

attraktivt boligområde med bymæssig karaktér, et område, som byens borgere vælger til. Den 1. oktober skal 

Kolding kommune sende en årlig orientering til relevant styrelse og Minister for fremdrift i processen. Såfremt 

udviklingsplanen ikke gennemføres kan Indenrigs- og Boligministeriet komme med påbud om afvikling af af-

delinger hørende under boligorganisationer. 

 

Med omdannelsen skal andelen af almene familieboliger nedbringes ligesom der skal omdannes i boligmas-

sens udtryk, og skabes nye typer af boliger for en mere bred beboersammensætning.  

 

Området huser i dag et nedslidt indkøbscenter, som Byrådet ved sidste års budgetforhandlinger besluttede 

at opkøbe med henblik på nedrivning. Der findes ikke faciliteter til kultur/fritidsaktiviteter. 

 

Et af udviklingsplanens strategiske greb er opførelse af nye attraktioner og faciliteter for fremtidens beboere 

samt for borgere fra områderne. I udviklingsplanen er indskrevet 4000 m2 til et nyt bydelshus, som skal un-

derstøtte en forandring i området, hvor kommende generationer af borgere, virksomheder og investorer til-

trækkes og kan se værdien i investering i området.  

 

Udover opkøb af centret vedtog Byrådet ved sidste års budgetforhandling at afsætte midler til omdannelsen 

af Lærkevej. Omdannelsen af Lærkevej vil blandt andet medføre tilslutning af 4 nye adgangsveje ind i områ-
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det samt indsnævring af kørebanen ved etablering af cykelsti i begge retninger. Denne omdannelse af Lær-

kevej vil, sammen med en ny infrastruktur i området, være et trin på vejen til et fornyet og attraktivt område i 

Kolding Nord.  

 

Der er siden opkøbet af centret arbejdet med flytning af kommunale arbejdspladser, private arbejdspladser 

eller funktioner, detailhandel samt faciliteter til kultur/fritidsaktiviteter. 

 

Plan og Teknik har den 14. juni 2022 godkendt forvaltningens forslag om, at arbejde videre med, at en del af 

det kommende bydelshus består i opførelse af en bygning med delte funktioner. I samarbejde med COWI, 

og på baggrund af en del undersøgende baggrundsarbejde, er et visionsoplæg udarbejdet, hvori der indgår 

flytning af en kommunal arbejdsplads (syge/hjemmepleje) sammen med faciliteter til kultur/fritidsaktiviteter. 

Disse funktioner vil give god synergi til hinanden, og er i tråd med de behov som baggrundsarbejdet har vist, 

ligesom det er helt i tråd med den befolkningsprognose og grupper af beboere der tegner fremtidens bolig-

område. 

 

    

 

Der arbejdes med en model, hvor der er kommunal medfinansiering. Der skal derfra arbejdes med afsøgning 

af ekstern finansiering fra mulige fonde eller privat deltagelse. Med afsæt i 15 mio. over de næste 3 år, vil 

forvaltningen arbejde for at komme en realisering nærmere. 

 

Ændringsforslaget understøtter bæredygtig vækst, da bydelshuset som et strategisk greb i den større om-

dannelse af området, er med til at tiltrække virksomheder og fonde der har lyst til at investere og sikre, at 

Kolding i fremtiden ikke længere har området på ghettolisten, men tværtimod har understøttet og skabt et 

fornyet boligområde som er ligeså attraktivt som andre områder af Kolding. 

 

Dertil understøttes social bæredygtighed, da bydelshuset skal understøtte attraktiviteten af etablering af nye 

boformer i området og at civilsamfund, frivillige og foreninger med udgangspunkt i huset kan udfolde sig. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Plan og Teknik 

Vej- og Parkpolitik  
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VEJ-S-01 – Cykelhandlingsplan 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Vej- og Parkpolitik   

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Som et led i at gøre Kolding Kommune mere bæredygtig i fremtiden er det nødvendigt at få vendt nedgan-

gen i cykeltrafikken, hvilket kræver en indsats på området. Hertil foreslås det at udarbejde en visionær cykel-

handlingsplan for hele Kolding Kommune. Cykelhandlingsplanen skal omfatte tiltag, der kan styrke brugen af 

cyklen til at blive det foretrukne transportmiddel på kortere ture - primært ture under 10 km. Cykelhandlings-

planen vil indeholde både fysiske tiltag samt adfærdsmæssige tiltag, da det er vigtigt både at have en opti-

mal infrastruktur til cyklisterne samtidig med at det informeres og kommunikeres ud for at påvirke brugerne 

og de potentielle brugere til at bruge cykelinfrastrukturen mest muligt.  

 

Cykelhandlingsplanen vil bl.a. indeholde følgende: 

- Kortlægning af eksisterende cykelinfrastruktur og dets kategorisering. 

- Indsamling af relevant data for at kortlægge cykelpotentialet. 

- Inddragelse af projekter med supercykelruter fra mobilitetsplanen. 

- Analyse af, hvor der mangler stier og hvor eksisterende stier bør opgraderes for at skabe et sam-

menhængende optimalt stinet i kommunen.  

- Projekterne vil bl.a. kunne omfatte: 

o Nye stier eller opgradering af eksisterende stier således de favner flere og forskellige typer 

af cykeltrafikanter og nogle steder kan rumme en deling af areal med gående. 

o Adfærdsmæssige tiltag herunder information- og kampagnevirksomhed. 

o Serviceniveau for stierne med fokus på bl.a. renhold og vedligehold af stierne, belysning, 

belægning og fremkommelighed. 

o Cykelparkering. 

o Mere trafiksikkerhed til cyklisterne. 
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o Stiernes integration med knudepunkter, hvor flere trafikarter mødes og der er mulighed for et 

skifte f.eks. fra cykel til kollektiv transport. 

o Synlighed og skiltning af stierne. 

o Generelt fokus på, hvad der kan gøres for cyklisterne. 

 

Supercykelruterne er ruter som skaber gode stiforbindelser for bl.a. pendlere ind til bymidten fra udkanten af 

Kolding by. Følgende billede viser et udsnit af supercykelruterne fra forslag til mobilitetsplanen:  

 

 

I udarbejdelsen af cykelhandlingsplanen vil Kolding Kommune inddrage relevante aktører på cykelområdet 

f.eks. andre forvaltninger og Cyklistforbundet, samt inddrage skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomhe-

der i forhold til forbedring af stinettet. Det vil være relevant at nedsætte en styregruppe med andre forvaltnin-

ger og sikre det tværfaglige samarbejde omkring cyklismen i kommunen. 

 

Cykelhandlingsplanen vil sikre sammenhæng på såvel planlægningsniveau som anlægs- og driftsniveau på 

det samlede stinet i kommunen. Planen vil gøre det muligt at fokusere endnu mere på cyklisterne, og der-

med flytte flere bilister over på cykel, som er et af de vigtigste greb for at nedbringe CO2 udslippet i klima-

handleplanen. Desuden vil planen være med til at skabe et overblik over de vigtigste tiltag, som kan fremme 

cyklismen og understøtte klimamålene. Der er en forventning om at cykelhandlingsplanen kan skabe grund-

lag for at søge midler fra EU til ”grøn” mobilitet.  
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Såfremt der ikke afsættes midler til at udarbejde cykelhandlingsplanen vil cykelandelen ikke øges markant, 

tværtimod viser undersøgelser at cyklismen er dalende på landsplan. Det vil således modarbejde en bære-

dygtig retning for kommunen, og transportsektoren vil have svært ved at nå klimamålene. 

 

Projektet med cykelhandlingsplanen vil støtte op om klima ved bedre forhold for cyklister (og øvrige bløde 

trafikanter), og dermed understøttes bæredygtig vækst. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-S-02 – Lov om ledningsregistrering (LER-lov),          

afledt drift 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 510 510 510 510 

I alt kassefinansieret 510 510 510 510 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
De ændringer som er vedtaget i den nye LER-lovgivningen (vedtaget i 2017) har fået konsekvenser for kom-
munens registrering af og udlevering af oplysninger om ledninger nu og i fremtiden.  
 
Kolding Kommune udleverer i dag ledningsoplysninger til LER (ledningsejerregistret) for blandt andet egne 
kabler som gadelys, kommunens interne kabler, samt de afvandingsledninger der er registreret.  
 
Som følge af byrådets finansiering af digitalisering af ledninger i de sidste 2 år, er kravene fra LER-loven op-
fyldt i løbet af 2022-23, så kommunen kan opfylde kravene i LER-lovgivningen. 
 
Det står dog helt klart, at drift og vedligehold af de nu digitaliserede ledningsoplysninger, ikke er gratis. Der 
er derfor behov for budget til denne udgift, som er en følge af lovgivningen. 
 
Økonomi 
Der er behov for 510.000 kr. årligt. Beløbet indeholder udgifter til interne ressourcer til administration og ved-
ligeholdelse af data, support, udgifter til IT-programmer, LER-robot og driftsaftale med Blue Kolding. Bespa-
relsen ved at alle ledninger er registreret, er indregnet. 
 
Hvis der ikke afsættes budget til dette ændringsforslag for 2023 og ud i overslagsårene, vil beløbene blive 
skåret af vejvedligeholdelsen på Vej- og Parkpolitikken. Det vil betyde at asfalt-, fortovs- og vejafvandingsop-
gaver vil blive nedprioriteret/bortfalde og at efterslæbet af disse opgaver selvfølgelig bliver større. Det vil 
være yderligere til skade for kapitalværdien, samt borgernes oplevelse af at færdes på kommunens veje. 
 
Baggrund 
For at kunne udlevere ledningsoplysninger digitalt, skal alt digitaliseres på kort så graveaktører får udleveret 
oplysningerne ved hjælp af en administrativ ”robot”. Robotten er et program der genererer kort med oplysnin-
ger, ud fra det område, der søges oplysninger om. Samtidig skal oplysningerne kunne stilles til rådighed i 
løbet af få timer. 
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Det er intentionen, at ændringerne i LER-lovgivningen skal være til gavn for samfundsøkonomien i form af 
bedre og hurtigere planlægning og koordinering af gravearbejder og færre graveskader. 
 
Opgaven drejer sig digital registrering af: 

- bløde ledninger – til signalanlæg, interne ledninger, gadelys, tekniske installationer, datakabler 

- vejafvandingsledninger, dræn, brønde, bygværker 
 
SDFE, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, har i januar 2020 udgivet bekendtgørelsen om LER. 
Bekendtgørelsen beskriver og uddyber, at alle eksisterende data skal lægges ind i det nye LER, så alle led-
ninger, bygværker og anlæg er registreret med x, y og z- koordinater, altså stedfæstet med en længde-, 
bredde- og højdekoordinat. Herudover skal der oplyses bl.a. præcision, materiale, om ledningen er i brug, 
om fareklasse mv. Alle eksisterende data skal opdateres med disse oplysninger, i det omfang de er kendt, 
inden juni 2023, 3½ år efter det nye LER er sat i drift, herefter skal alle nyanlæg opfylde lovens krav. 
 
Oplysningerne vil fremover via en kortviser fra LER kunne sammenstilles med andre ledningsejeres oplys-
ninger. 
 
LER-lovens krav kan ikke fraviges. Kolding Kommune har pligt til at overholde loven og bekendtgørelsens 
krav, som alle øvrige ledningsejere, herunder f.eks. Blue Kolding.  
 
Omkring vejafvandingsledninger vil samarbejdet med Blue Kolding omkring udlevering af ledningsoplysnin-
ger på afvandingsdelen, uanset lovens udvikling, fortsætte og blive udbygget i det omfang det er muligt. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-S-03 – ParkPrivate – anvendelse af private p-pladser 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Vej- og Parkpolitik  

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29   

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.000 1.000 1.000 1.000 

I alt kassefinansieret 1.000 1.000 1.000 1.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune har i 2021 indgået en aftale med firmaet ParkPrivate. ParkPrivate har indgået aftale med 

ejere af ca. 140 private parkeringspladser i Kolding midtby. Disse pladser kan bookes af kommunens bor-

gere og besøgende via app-løsningen Visitors. Parkeringen er gratis for borgerene og besøgende og uden 

tidsbegrænsning. 

 

Kolding Kommune lejer parkeringspladserne af ParkPrivate.  

Årlig udgift til leje af parkeringspladserne udgør 1.000.000 kr. 

 

Visitors-løsningen er et supplement til de offentlige parkeringspladser, og aflaster presset på disse i områ-

der, hvor der er stor søgning på parkeringspladser. Dermed afhjælper løsningen nogle af de parkeringsud-

fordringer, som borgere og besøgende måtte opleve. 

 

Hvis der ikke afsættes midler til leje af parkeringspladser ved ParkPrivate, betyder det, at aftalen med Park-

Private skal opsiges, og der forsvinder ca. 140 tilgængelige parkeringspladser i midtbyen. Det vil betyde, at 

presset øges på de øvrige offentlige parkeringspladser i midtbyen. 

 

Ændringsforslaget understøtter bæredygtig vækst i form af tiltrækning ved at sikre tilstrækkelig parkerings-

pladser til beboere, ansatte, studerende og besøgende i midtbyen. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
 

mailto:heinm@kolding.dk
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VEJ-S-04 – Samkørsel og kombinationsrejser 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 250 250 250 250 

I alt kassefinansieret 250 250 250 250 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Samkørsel og kombinationsrejser er et adfærdsbaseret projekt med kampagner, information og relancering 

af en samkørselsplatform. Projektet skal skabe et grundlag for virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan 

biddrage til øget samkørsel blandt deres pendlere. Samtidigt vil arbejdet bestå af samarbejde med lokalråd, 

borgerforeninger og boligforeninger omkring mere fleksible og tilpassede løsninger i deres lokalområde. Pro-

jektet skal også indeholde information og praktisk læren til borgere i alle aldersgrupper omkring det at fore-

tage samkørsel og kombinationsrejser. 

 

Foruden kommunens egen formidling vil nogle af de centrale elementer til at fremme brugen af samkørsel 

være et samarbejde med en samkørselstjeneste, midler til incitamenter og etablering af knudepunkter. Sam-

kørselstjenesten vil give borgerne en platform til at finde potentielle samkørselspartnere og planlægge turene 

enkelt. Lokale løsninger hos virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne er også vigtige, da lokale løsnin-

ger med kollegaer og medstuderende skaber tryghed og relevans for den enkelte, og gør valget om samkør-

sel lettere. 
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Den forventede effekt for borgerne er en større opmærksomhed på mulighederne ved samkørsel og kombi-

nationsrejser, hvilket vil bidrage til en flytning af især de lange bilture over 20 km. Ved at skabe et miljø med 

samkørsel og kombinationsrejser vil den enkelte borger kunne opleve fordele som mindre økonomiske udgif-

ter, en højere mobilitet i områder med lav dækning af kollektiv trafik, nye sociale relationer, fleksibilitet i det 

der vil være tid til andet på turen samt en bevidsthed om at transportere sig mere bæredygtigt.  

 

Der er et stort potentiale i fremme af samkørsel blandt pendlere, hvor størstedelen, hver dag tager bilen 

alene til og fra arbejde, uddannelse m.m. Det skaber trængsel og spildtid samt forårsager CO2 udledninger.  

 

Projektet er et element i at få flere trafikanter til at benytte bæredygtige transportformer og dermed under-

støttes bæredygtig vækst. 

 

I tilfælde af at ændringsforslaget ikke vedtages, vil alle de nævnte positive effekter ikke kunne realiseres. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-S-05 – Kollektiv trafikplan 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Vej- og Parkpolitik  

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 500 0 0 

I alt kassefinansieret 0 500 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I forbindelse med udarbejdelse af trafik- og mobilitetsplanen opsættes der overordnede mål for at overflytte 

rejser fra biler til kollektiv trafik. 

 

Der skal udarbejdes en visionær kollektiv trafikplan, der skal omfatte tiltag, der kan øge brugen af den kollek-

tive trafik som en del af arbejdet med den bæredygtige omstilling af brugen af transportmidler. Med kollektiv 

trafik tænkes udover almindelig busdrift, også andre tjenester som f.eks. flextrafik, samarbejde med samkør-

selstjenester og nye initiativer inden for den kollektive trafik. 

 

Planen vil gøre det muligt at fokusere endnu mere på den offentlige kollektive trafik, og dermed flytte flere 

over i busserne, hvilket understøtte målsætningen om flere ture med bæredygtige transportmidler. Planen vil 

samtidig skabet et overblik over de vigtigste tiltag og udbygninger af den kollektiv trafik i Kolding by. 

I planen vil der være fokus på hele rejsen for passagerne, hvorfor samtænkning med knudepunkter og mi-

kromobilitet er vigtig.  

 

Planen skal dække hele Kolding Kommune og udarbejdes i samarbejde med bl.a. Sydtrafik. 

 

Såfremt der ikke afsættes midler til udarbejdelse af en kollektiv trafikplan, bliver det vanskeligt at understøtte 

trafik- og mobilitetsplanens mål om at overflytte rejser fra biler til kollektiv trafik. Og dermed bliver det van-

skeligt at nå målene for CO2-reduktion i DK2020. Ændringsforslaget understøtter bæredygtig vækst i form af 

klima ved overflytning af rejser fra bil til kollektiv trafik. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
 

mailto:heinm@kolding.dk
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VEJ-S-06 – Analyse af transportkorridor for lette trafikanter 

langs sydsiden af Kolding Å mellem Marina City og Vestre 

Ringgade 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der er i dag en stiforbindelse langs sydsiden af Kolding å mellem Vestre Ringgade og Marina City, men med 

en del ”missing links ”(afbrydelser af stiforbindelsen), bl.a. omkring Bredgade–Søndergade, ved Kongebro-

gade (hvor cyklister og kørestolsbrugere skal krydsevejen i niveau med kørebanen) og ved Østerbrogade, 

hvor krydsning er vanskelig. 

 

Ruten er vist med grøn prikket signatur på nedenstående kort (som stammer fra den kommende mobilitets-

plan, og som i øvrigt viser de vigtigste fodgængerforbindelser): 
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Som en del af analysen vil strækningen blive gennemgået og der vil blive peget på forbedringsmuligheder, 

som f.eks. kan omfatte optimerede krydsningsmuligheder. Formålet er bl.a. at undersøge, hvorvidt dele af 

stien kan gøres mere cyklistvenlig (der er i dag overvejende tale om en fællessti, altså en sti som deles mel-

lem gående og cyklende) – naturligvis uden der gøres køb på fodgængernes tryghed. 

 

Afhængigt af analysens resultater kan det overvejes om stien (eller dele heraf) kan opgraderes til at være en 

del af det overordnede stinet og skal dermed være med til at gøre det endnu lettere at færdes på cykel, bl.a.  

kan den bidrage til at forbinde den kommende Marina City med bymidten.  

  

En evt. opgradering af stikorridoren vil gøre det attraktivt for pendlere at tage cyklen til/fra bymidten, hvilket 

understøtter visionerne om at fremme bæredygtig transport. 

 

Afsættes der ikke midler til at gennemføre analysen, må stiforbindelsen forblive i sin nuværende form, hvor-

ved den ikke kan optimeres til gavn for de lette trafikanter langs ruten.  

 

Projektet støtter op om klima ved overflytning af bilture til cykeltrafik, samt tiltrækning af især borgere ved 

bedre bymiljøer, og dermed understøttes bæredygtig vækst. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-S-07 – Brostræde – Klostergården – Graffititunnelen, 

optimering af projekt 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Vej- og Parkpolitik   

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der findes et detailprojekteret projekt til ombygning af Brostræde forbi Klostergården. Projektet omfatter bl.a. 

ændring af den gamle bybusterminal til en almindelig dobbeltrettet vej med stoppesteder og etablering af ny 

trappe- og rampeadgang til ”Graffititunnelen”. 

 

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Mobilitetsplanen er der identificeret muligheder for forbedring af 

det eksisterende projekt i forhold til nogle af de valg og handlinger, der lægges op til i Mobilitetsplanen. 

Det drejer sig bl.a. om: 

 Indretning af busstoppestederne som knudepunkter (steder med mulighed for at skifte transportmid-

del), der understøtter dem som centralt omstigningssted for kollektiv trafik i Bymidten 

 Sikring af løsning for gennemkørende cyklister i Brostræde 

 Forbedret tilgængelighed (fladere rampe) til Graffititunnelen 

 

Det eksisterende detailprojekt bør gennemses og evt. justeres, inden anlægsarbejdet sættes i gang, så de 

harmonerer med Mobilitetsplanens indhold. 
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Nuværende forhold med Graffititunnelens trappe og busterminalen på Brostræde. 

 

Projektet skal sikre god adgang for alle slags bløde trafikanter på tværs af jernbanen mellem Brostræde og 

Holmsminde (videre til enten Campusområdet eller byudviklingsområdet ved Kolding Å), samt sikre mobili-

tetsplanens handlinger til udvikling af bymidtens infrastruktur. Det er derfor vigtigt at det eksisterende projekt 

justeres i forhold til den retning, der udpeges i Mobilitetsplanen, for at skabe en sammenhængende god in-

frastruktur i bymidten for flere trafikanter. 

Anlægsarbejdet søges finansieret i forbindelse med byfornyelsesprojekterne beskrevet i ændringsforslag 

VEJ-A-01 - Renovering af Kolding bymidte 2023-26. 

 

Hvis ikke der afsættes midler til gennemgang og revurdering af detailprojektet, vil forholdene for de bløde 

trafikanter på tværs af jernbanen og i Brostræde ikke kunne optimeres, hvilket ikke understøtter en bæredyg-

tig transport i en central del af bymidten. 

 

Projektet støtter op om klima ved kollektiv trafikbetjening af bymidten samt bedre forhold for cyklister og fod-

gængere i bymidten, og dermed understøttes bæredygtig vækst. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-S-08 – Undersøgelse af mulighed for øst-vestgående 

stiforbindelse i Marielund 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Som en udløber af den kommende mobilitetsplan lægges der op til at gennemføre en undersøgelse af mulig-

heden for at etablere en øst-vestgående stiforbindelse på tværs af Marielundsskoven og med krydsning af 

Troldhedestien – i princippet som vist nedenfor. 
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Stiforbindelsen vurderes at have et betydeligt potentiale, da den vil skabe en kortere rute for stitrafikanter 

mellem de nordøstlige bydele og bl.a. Kolding Gymnasium, Hansenberg, Storcentret og Sygehuset. 

 

Vest for Troldhedestien kan der benyttes en eksisterende sti, men øst for er det nødvendigt at anlægge en 

ny sti, der overvinder den stejle skråning, sandsynligvis udformet med serpentinersving. Det skal selvfølgelig 

ske i respekt for den smukke natur på stedet. 

 

Stien er en del af supercykelruten fra Nørre Bjert mod vest (jf. forslaget til mobilitetsplan): 

 

 

 

Stiforbindelsen vil give en forbedret tilgængelighed og fremkommelighed øst-vest for cyklister og andre 

bløde trafikanter. Forløbet gennem det smukke område vil desuden give stitrafikanterne en unik naturople-

velse. Der skal derfor i undersøgelsen være særligt fokus på naturen og arbejdes med, hvordan stien kan 

blive en så værdiskabende del som muligt. 

 

Da stien er en del af et kommende supercykelrutenet (defineret i mobilitetsplanen), vil den kunne bidrage til 

at få flere til at anvende cyklen som pendlertransportmiddel. 
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Såfremt der ikke afsættes midler til at gennemføre undersøgelsen, vil det ikke være muligt at vurdere, hvad 

der konkret skal til for at realisere en øst-vestgående stiforbindelse som beskrevet. Derved kan der ikke ska-

bes den ønskede sammenhæng i cykelstinettet, hvorfor det bliver vanskeligere at få overflyttet pendlerne fra 

bil til cykel, hvorved klimahandlingsplanens mål bliver sværere at indfri.  

 

Projektet støtter op om klimaet ved forbedring af forholdene for cyklister (og øvrige bløde trafikanter), og der-

med understøttes bæredygtig vækst. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-S-09 – Analyse af delvis lukning af Vejlevej 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29   

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 300 0 0 

I alt kassefinansieret 0 300 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kapaciteten på strækningen er ved at være brugt op, og strækningen har også nogle af de største forsinkel-

ser i myldretiden i Kolding by. Der er ikke mulighed for at udvide vejen af hensyn til de mange boliger der lig-

ger langs vejen. Hvis Vejlevej trafiksaneres kan antallet af gennemkørende trafikanter reduceres. Et så mar-

kant indgreb vil betyde en kraftig stigning i trafikmængden på Ny Esbjergvej, Platinvej og Stålvej. En mindre 

stigning kan forudses på Fynsvej yderste del (Ekspresvejen). Lokalt forventes trafikken på Bramdrupvej og 

Bramdrupskovvej at blive kraftigt reduceret. 

 

På Vejlevej gennem Bramdrupdam er der særligt i spidstimerne en stor mængde gennemkørende trafik mel-

lem motorvejen og Kolding midtby, I dag kører der omkring 18.000 biler i døgnet på Vejlevej. Trafikken giver 

både utryghed og gener for lokaltrafikken i området og for byområdet som helhed. Hvis Vejlevej trafiksane-

res kan antallet af gennemkørende trafikanter reduceres til et minimum. 

 

For at målrette indsatsen og minimere påvirkningen af lokaltrafikken, er det vigtigt, at projektet indledes med 

en analysefase, hvor de nærmere trafikale forhold og trafikflows i og gennem Bramdrupdam kortlægges. 

Derved opnås der et indgående kendskab og forståelse for lokaltrafikkens behov for at kunne færdes internt i 

Bramdrupdam samt og til fra motorvejen og Kolding by.  

 

På baggrund af analysen gennemføres der en sanering af Vejlevej, herunder hel eller delvis lukning af vejen. 

Dette kan omfatte etablering af trafikdæmpende foranstaltninger, indsnævring af vejprofilet, krydsombygnin-

ger, ændret skiltning og afmærkning samt ændret prioritering og krydsombygning af krydset Vejlevej/Ny 

Esbjergvej, så trafikken hurtigere ledes ud til E45. 
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Projektet forventes at give en fredeliggørelse af Vejlevej gennem Bramdrupdam og kun i meget begrænset 

omfang være til gene for lokaltrafikken.  

 

For at belyse konsekvenser og muligheder ved trafiksaneringen skal der gennemføres en trafikanalyse hvor 

der bl.a. ses på: 

Konsekvenser for det øvrige vejnet og nødvendige krydsudvidelser 

Prisoverslag og ændringer 

Støjreduktion/forøgelse 

 

Vedtages ændringsforslaget ikke, vil gennemførelsen af analysen ikke kunne effektueres, og dermed vil kon-

sekvenser og muligheder ikke blive belyst. 

 

Fokusområder: 

Bæredygtig vækst bl.a. ved at sikre at byudviklingen, infrastruktur etc. Følges ad. 

Bedre fremkommelighed og mobilitet  

Nedbringelse af Ventetider og Emmisioner herunder CO2 

Trafiksikkerhed 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-01 - Renovering af Kolding bymidte 2023-26 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:………………… Vej- og Parkpolitik   

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift               400 700 850 1.850 

Anlæg 13.000 24.000 28.000 62.000 

I alt kassefinansieret 13.400 24.700 28.850 63.850 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Forslaget omhandler en række byfornyelsestiltag i Kolding bymidte. De 14 forskellige delområder koordine-

res med bl.a. TREFOR og Ewii’s kommende ledningsomlægninger og med mobilitetsplanen, hvor fremkom-

meligheden for cykler og gående skal forbedres. I Låsbygade koordineres projektet med den planlagte takst-

finansierede klimasikring af området. Kolding Kommune har en mulighed for samgravningsbidrag til gadere-

novering, hvor der alligevel graves op. På nuværende tidspunkt har vi mulighed for at planlægge arbejdet 

sammen med de store ledningsejere, så vi ikke skal grave flere gange.  

 

2023 Klostergade – Helligkorsgade – Lille Brostræde 

TREFOR og Ewii har planlagt en omfattende ledningsrenovering fra marts 2023. De vil gerne tage hensyn til 

Kolding Kommune, hvis vi samtidig vil renovere gader eller pladser. Det vil være oplagt at starte med Klo-

stergade, som bl.a. skal have ny fjernvarmeledning. Det er i forvejen et stykke vej, som trænger til renove-

ring. I samme omgang kan man fortsætte med Helligkorsgade og Lille Brostræde.  

 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Klostergade 6.400 
Gaden lægges helt om med ny belægning, belysning og in-
ventar. 

 
Helligkorsgade 3.900 

Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. 
Der inkluderes LAR (lokal afledning af regnvand). 

Lille Brostræde 2.700 
Gaden lægges helt om med ny belægning, belysning og in-
ventar. 
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2024 

Et stort klimasikringsprojekt for området omkring Låsbygade er under planlægning. Projektet er delt i to: Et 

takstfinansieret klimaprojekt og et forskønnelsesprojekt. Vejen bliver under alle omstændigheder gravet op 

og vejen trænger bl.a. til nyt fortov. Samtidig forventes det at anbefalingerne i den nye mobilitetsplan kan 

indarbejdes i løsningen. De nordlige dele af gågadesystemet omlægges. 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Låsbygade               9.000  Projektet deles i en klimadel og byfornyelse 

Jernbanegade               7.100  
Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der 
inkluderes LAR. 

Slotsgade               2.100  
Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der 
inkluderes LAR. 

Gråbrødrestræde               3.400  Gaden lægges helt om med ny belægning, belysning og inventar 

Østergade               2.400  
Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der 
inkluderes LAR. 

 

2025 

Den sydlige del af gågadesystemet omlægges. ”Den Centrale Plads” omfattende Axeltorv og Nicolai Plads 

renoveres som en samlet historisk bykerne. 

 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Søndergade nord               2.300  
Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der inklu-
deres LAR. 

Søndergade syd               4.100  
Belægningen omlægges. Eksisterende klinker genbruges. Der inklu-
deres LAR. 

Nicolai Plads             13.700  

Renovering af det samlede område. Fastholdelse og genbrug af gra-
nit.  Udskiftning af betonmaterialer, ny belysning og inventar. Enkelt 
greb. 

Axeltorv og Tor-
vegade               7.900  

Pladsen lægges helt om. Der genanvendes materialer hvor det er mu-
ligt. 

 

2026 

Store områder som kræver byfornyelse. I 2026 har området omkring Klostergården ligget hen som midlerti-

digt areal i 4 år. På det tidspunkt er planerne for det nye byudviklingsområde ”Kolding Å” så langt at det vil 

være naturligt at forbinde områderne på tværs af jernbanen, se i øvrigt projekt om bedre cykelforbindelser i 

mobilitetsplanen. Banegårdspladsen trænger til løft som indarbejdes i planerne for det gamle posthus og for-

bindelsen til havnen. 

 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Klostergården             26.800  Planlagt etapeplan i 3 etaper 

Banegårdsplad-
sen             35.200  

Pladsen lægges helt om. "Sneglen" inddrages til grønt område og 
der etableres en tunnel under Fredericiagade. 

 

Konsekvenser  

For renoveringsprojekterne gælder det, at der vil være fordele i at foretage samgravning med andre led-

ningsejere, for på den måde at bruge både materielle og økonomiske ressourcer bedst muligt og samtidig 

forstyrre borgerne mindst muligt. Hvis ikke gågaderne lægges om vil Kolding Kommune fortsat have udgifter 

på løbende omlægning af de eksisterende klinke- og granitbelægninger. En renovering vil kunne optimere 

oplevelsen af Koldings ”DNA” som både middelalderby og designby.  
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Bæredygtighed 

For renoveringsprojekterne gælder det at de støtter primært op omkring bæredygtig vækst på: Design, kultur, 

branding og tiltrækning. Sekundært på klima, mangfoldig natur og ressourcer i kredsløb. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-02 – Christinero 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Vej – og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 50 50 50 50 

Anlæg 3.500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 3.550 50 50 50 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I 2023 har Christiansfeld 250 års jubilæum for første spadestik i den moderne brødremenighedsby, som blev 

bygget på bar mark fra 1773 og frem til 1812.  

 

Den romantiske have Christinero som blev anlagt sidst i 1700-tallet, er beliggende i Brødremenighedens lille 

skovstykke sydvest for Christiansfeld. Haven blev anlagt af kammerherreinde Christine Frederikke Von Hol-

stein og blev anlagt med reference til lignende anlæg f.eks. Frederiksberg Have på Frederiksberg. I haven 

fandtes en bred hovedsti, små slyngede stier, lindelysthuse, springvand, vandmølle og små romantiske byg-

ninger.  

 

I dag er haven blevet et fredet stykke skov, men man kan stadig se tre bevarede bygninger: Kogehuset, Pa-

villonen og Kapellet og to damme med springvand. Her kan man også se Christine Frederikkes gravsted. 

Selvom haven ligger på Brødremenighedens jord, er den offentligt tilgængelig. Der findes i dag en lille p-

plads i tilknytning til haven. 

 

Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted har for Brødremenigheden udarbejdet et renoveringsforslag for haven, 

inkl. en landbohave mod Hjerndrupvej i 2018. Hun har i forslaget taget udgangspunkt i historien og de stadig 

eksisterende elementer i haven. Der er også udarbejdet et budget for renoveringen. Brødremenigheden har 

søgt fondsmidler og har indtil dato fået tilsagn om 500.000 kr. En mulig medfinansiering fra Kolding Kom-

mune vurderes at give bedre muligheder for at få ekstern finansiering.  
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Projektet kan inddeles i mindre bidder: Budget for hovedprojektet var i 2018 13,4 mio. kr. Alle priser er i 2018 

priser og inkl. moms. Dertil 10% uforudsete udgifter og rådgivning 

 
1. Stiforløbet – her er nogle strækninger, hvor belægningen trænger til et nyt gruslag og andre steder 

hvor der skal gøres noget ved afvanding. Samlet indsats 0,5 mio. kr.   
2. Christinero, den romantiske have. Udførelse af renoveringsplan. 3,34 mio. kr.  
3. Lindealléen, ny allé til Favraagaard. 0,82 mio. kr. 
4. Favraagaard Landbohave. 3,0 mio. kr. 
5. Reparationsarbejde på eksisterende pavilloner: 0,24 mio. kr.  
6. Toiletfaciliteter. 0,9 mio. kr. 

 

 

Kolding Kommunes andel kan være 0,5 mio. kr. til udbedring af stiforløb fra Christiansfeld og 3,0 mio. kr. til 

opstart og medfinansiering ved fondssøgning. En opstart på projektet kunne være etablering af hovedaksen 

gennem haven, stierne og restaurering af dammene, som er det grundlæggende indgreb i haveanlægget og 

det projekt som vil være med til at fortælle Christine Frederikkes overordnede tanker for haveplanen.   

 

Konsekvenser 
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Der kan renoveres et stykke kulturhistorie, som er helt unikt for Christiansfeld og for Kolding Kommune. Den 

romantiske have vil kunne tiltrække turister og blive et værdifuldt område for borgerne i området. Med denne 

bevilling har Brødremenigheden en væsentlig bedre chance for at tiltrække fondsmidler.  

 

Bæredygtighed 

Projektet støtter op omkring målet bæredygtig vækst under Centerbyer og landsbyer, kultur, branding og til-

trækning.   

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-03 – Reinholdts Bakke, Lunderskov 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Vej – og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 30 30 30 

Anlæg 1.200 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.200 30 30 30 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
Storegade i Lunderskov har gennem de seneste år gennemgået en renovering. Den østlige del af Storegade 

er hovedgaden, som markerer og udgør bymidten. Renoveringen af Storegade udført over 2 etaper indehol-

der en opgradering med nye fortovsbelægninger, et klimaprojekt med store bede indeholdt beplantning og 

træer samt arealer til ophold med nye fine bænke.  

 

Storegade fortsætter mod vest/nordvest og bliver til Reinholdts Bakke. Reinholdts Bakke er rygraden gen-

nem Lunderskov og tilstanden er på store dele af strækningen nedslidt, hvilket især opleves på flere af 

krydsningerne. Reinholdts Bakke forbinder mange af de centrale funktioner i byen som skole, fritidsaktivite-

ter, institutioner, boligområder og handelsmuligheder og der er behov for, at skabe sikre, tydelige overgange 

for de bløde trafikanter. 

 
Ønsket fra de lokale aktører i Lunderskov er, at Reinholdts Bakke gennem hele strækningen præsenterer 

Lunderskov fra sin bedste side. Lige nu er kontrasten mellem den renoverede del og den ”gamle” strækning 

meget markant, og derfor ønskes en opgradering heraf.  

 

Det oprindelige oplæg indeholdte nedslag med opgradering af krydsninger og tilkørsler på hele strækningen 

fra etape 1 i Storegade til og med Højvang/Kongsbjerg til et samlet overslag på ca. 3 mio. kr. 

Med den afsatte bevilling vil prioriteringen være opgradering af krydsningen fra Skolen og Odinsvej mod 

Reinholdts Bakke. Denne krydsning opleves som utryg og fokus skal være, at få sikret skolevejen for de 

bløde trafikanter, der krydser Reinholts Bakke. 

 

tel:+4579792885
mailto:heinm@kolding.dk
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Hensigten er, at det bliver aflæseligt, hvor man som cykellist og gående skal færdes og evt. krydse Rein-

holdts Bakke. 

 

På de store græsflader, er der oplæg til, at plante træer i rækker med naturgræs/vildeng under. Naturgræs-

set skal tydeliggøres ved at klippe græsset mellem rækkerne, så det fremstår med en kontrast mellem det 

klippede og det naturlige. Beplantning udføres for Centerbypuljemidler 2022 og dette tiltag igangsættes i lø-

bet af efteråret bevilling hertil er derfor ikke en del af dette ændringsforslag. 
 

 
 

Projektet indeholder udgifter til fortove, nyt slidlag, sti ved grønt areal, belysning samt projekterings og land-

inspektør 

 

Konsekvenser: 

Projektets fokus er at optimere trafiksikkerheden specielt for de bløde trafikanter i forbindelse med skole og 

fritidsaktivitet og med denne bevilling opnås en sikker og tryg krydsning af Reinholdts Bakke.  

En renovering og forskønnelse at hovegaden/rygraden i Lunderskov vil være med til at styrke Lunderskov 

som en attraktiv bosætningsby, og understøtte byens vækst.  

 

Såfremt budgettet ikke afsættes, vil projektet ikke kunne gennemføres, og de beskrevne positive konsekven-

ser vil ikke kunne realiseres. 

 

Bæredygtighed: 

Projektet støtter op omkring målet bæredygtig vækst under Centerbyer og landsbyer, kultur, branding og til-

trækning.   

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-04 - Krydsombygning Tankedalsvej/Vonsildvej og 

Industrivej 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Vej- og Parkpolitik   

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 7 7 7 

Anlæg 4.300 5.000 0 0 

I alt kassefinansieret 4.300 5.007 7 7 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
Trafikanalyserne i forbindelse med mobilitetsplanen bekræfter en tidligere analyse af trængselsproblemerne 
gennem Vonsild og særligt i krydset Vonsildvej, Tankdalsvej mv. For at løse trængselsproblemerne bør kryd-
set derfor ombygges. Endvidere er der behov for en analyse at strækningen gennem Vonsild med henblik på 
at klarlægge trængselsudfordringerne få en beskrivelse af mulighederne for at prioritere trafikken gennem 
Vonsild eller på tværs af Vonsildvej.  
 
I morgen- og særligt eftermiddagsmyldretiden opleves der trafikafviklingsproblemer i området og i særlig 
grad i krydset Industrivej/Tankedalsvej hvor trafik fra Industrivej har svært ved at komme ud på Sdr. Ringvej. 
 
Der er gennemført en dronetælling af trafikken og køproblemerne i området og forvaltningen har udarbejdet 
et løsningsforslag der kan afhjælpe problemerne med trafikafviklingen. I krydset Tankedalsvej/Vonsildvej/Ha-
derslevvej/Sdr. Ringvej etableres der en ekstra venstresvingbane på henholdsvis Tankedalsvej og Vonsild-
vej, samtidigt etableres der en højresvingsbane på Sdr. Ringvej ind til Industrivej. 
 
Der er i dag trængselsproblemer på de nævnte retninger specielt på Vonsildvej hvor der er tilbagestuvning 
gennem krydset ved Gejlhavegård. Magasinpladsen mellem Tankedalskrydset og Industrivej er ved at være 
opbrugt hvilket giver tilbagestuvning gennem krydsene. 
 
Svingsporet etableres ved at udvide de eksisterende kørebaner. 
 
Ved at etablere svingbaner kan signalanlægget optimeres og der kan afvikles mere trafik i de enkelte retnin-
ger, hvilket vil modvirke forøget trængsel og på sigt forventeligt sammenbrud i afviklingen. 
 
Minimering af køer og ventetider nedbringer CO2 udledningen 
Løsningen vurderes desuden at reducere risikoen for trafikulykker. 
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Såfremt forslaget ikke gennemføres, vil der fortsat være problemer med trafikafviklingen, som på sigt forven-
tes at forværres yderligere. 
 
 

 
 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-05 – Trængselspulje til bedre fremkommelighed i de 

mest belastede vejkryds 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 450 750 1.050 

Anlæg 5.000 10.000 10.000 10.000 

I alt kassefinansieret 5.000 10.450 10.750 11.050 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Trængselspuljen skal forbedre trafikafviklingen i trængselsramte kryds i Kolding Kommune. Krydsene er ud-

peget ud fra en screening af, hvor der i dag opstår de største forsinkelser for trafikken. Krydsene er desuden 

udpeget ud fra Kolding Kommunes trafikmodel, der angiver hvor der på sigt forventes yderligere trafikstignin-

ger. 

 

Der er udpeget følgende kryds: 

- Ndr. Ringvej/Fynsvej 

Trafik fra Fynsvej har i dag vanskeligt ved at komme ud på Ndr. Ringvej. Dette er gældende både for 

cyklister, kollektiv trafik og personbiler. Et signalanlæg vil forbedre trafikafviklingen fra Fynsvej. 

- Sdr. Ringvej/Østerbrogade/Agtrupvej 

Trafikafviklingen er problematisk i spidsbelastningsperioderne. Flere svingspor og bedre forhold for 

cyklister vil forbedre forholdene i krydset. 

- Platinvej/Stålvej 

Trafik fra Stålvej har vanskeligt ved at komme ud på Platinvej. Trafikken går i de mest belastede perio-

der tilbage til rundkørslen ved Ny Esbjergvej. Et signalanlæg vil forbedre trafikafviklingen. 

- Jens Holms Vej/Fynsvej 

Trafikken afvikles med markante forsinkelser i spidsbelastningsperioderne. En udbygning af trafikken 

kan forbedre trafikafviklingen. 

- Jens Holms Vej/Sdr. Havnegade/Østerbrogade 
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Trafikafviklingen i krydset er udfordret grundet trange forhold. Krydset udbygges, hvilket vil gavne er-

hvervstrafikken til havnen og personbiler ligesom projektet vil forbedre forholdene for lette trafikanter.  

 

Derudover kan andre kryds naturligvis komme i betragtning i takt med forøgede trafikmængder som følge af 

større byudviklings-/byomdannelsesprojekter, generel trafikvækst el. lign. 

 

Med trængselspuljen kan der forventeligt ske forbedringer i ét eller to kryds årligt. Hvilke projekter, der priori-

teres og rækkefølgende af projekterne behandles i Plan og Teknik. 

 

Forslaget vil sikre, at byudviklingen understøttes af projekter der kan understøtte væksten. Ved at begrænse 

ventetider reduceres udledningen af emissioner. Krydsudbygningerne vil også gavne den kollektive trafik 

samt forholdene for cyklister og fodgængere. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages forventes trængslen at stige på det overordnende vejnet. Øgede rejsetider 

for den kollektive trafik vil medføre større driftsudgifter til den kollektive trafik. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-06 – Adgangsregulering af den kørende trafik i 

gågaden  

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Vej- og Parkpolitik   

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 600 600 600 

Anlæg 6.600 0 0 0 

I alt kassefinansieret 6.600 600 600 600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

De seneste mange år har der været trafikale udfordringer i gågaden, hvor unødig kørsel og parkering er blevet 

en del af hverdagen. Den unødige kørsel og parkering sker døgnet rundt, til trods for, at skiltningen rundt om 

gågaden tydeligt angiver, at det ikke er tilladt at køre i gågaden med mindre, der er tale om beboer-, vare- eller 

handicapkørsel. Det er derfor nødvendig at adgangsregulere den kørende trafik, hvis gågadesystemet skal 

friholdes for unødvendig biltrafik.  

 

Forslaget omfatter etablering af fysiske foranstaltninger ved de 12 indgange til gågadesystemet.  

 

Nedenstående kortudsnit, viser gågadens afgrænsning. 

 

 

mailto:heinm@kolding.dk
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Den fysiske foranstaltning består af ca. 50 automatiske og fastmonteret pullerter, der vil blive koblet til et ad-

ministrativt system, hvor forvaltningen kan styre hvem, der skal have kørende adgang til gågaden. Samtidig 

gennemgås den eksisterende skiltning med henblik på at vurdere behovet for evt. ændringer.  

 

Forslaget skal være med til at stramme op på de trafikale regler, og umuliggøre unødig kørsel og parkering i 

gågaden. Endvidere vil der blive set ind i at indskærpe og regulere vareleveringsperioden, lastbiltrafikken samt 

invalidekørsel og –parkering. Ved at adgangsregulere den kørende trafik forventes det at forbedre gågademil-

jøet, så gågaden kan bruges som en gågade, og de gående ikke længere skal vige for den kørende trafik, 

men trygt kan bevæge sig frit rundt uden for vareleveringsperioden. Desuden forventes det, at skader på 

belægningen samt påkørsler af byrumsinventar mindske. 

 

Såfremt forslaget ikke imødekommes vil der fortsat være unødig kørsel og parkering i gågadesystemet. 

 

Dette forslag understøtter social bæredygtighed i forhold til formålet med at skabe mere liv, aktivitet og glæde 

for beboere og forretningsdrivende i og omkring gågaden. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-07 – Pulje til mindre vejprojekter 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 45 90 135 

Anlæg 1.500 1.500 1.500 1.500 

I alt kassefinansieret 1.500 1.545 1.590 1.635 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der har i gennem en årrække været afsat en pulje til mindre vejprojekter i størrelsesordenen ca. 2 mio. kr. pr. 

år.  

 

Puljen er bl.a. blevet brugt til at finansiere mindre trafikale forbedringer afledt af realiseringen af nye bolig- og 

erhvervsområder. Ligeledes er puljen blevet anvendt til at gennemføre mindre borgerønskede foranstaltnin-

ger, der har til hensigt at forbedre sikkerhed eller fremkommelighed i et givent lokalområde. 

 

Som eksempler på projekter gennemført inden for puljerammen kan nævnes kortere sti- eller fortovsstræk-

ninger (missing links), belysning langs stier, mindre trafiksaneringsprojekter (heller, bump) mv. 

 

Med puljemidlerne har der gennem årene været mulighed for at realisere en lang række mindre trafikale pro-

jekter bl.a. til gavn for kommunens borgere.  

 

I takt med stigende anlægspriser samt stadig flere borgerønsker om diverse trafikprojekter er der opstået et 

behov for at udvide puljen, så der bliver mulighed for at opfylde flere ønsker og lukke flere huller. 

 

Hvis puljen ikke udvides vil det i sagens natur tage flere år at realisere de indkomne ønsker. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
 

tel:+4579792885
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VEJ-A-08 – Biodiversitetsprojekter i Kommunens grønne 

områder 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Vej- og Parkpolitik   

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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

Navn:…………………………..Henrik Nonnegård 

Tlf. nr.:…………………………79796818 

E-mail:…………………………henno@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 25 75 125 175 

Anlæg 250 250 250 250 

I alt kassefinansieret 275 325 375 425 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune ønsker at styrke biodiversiteten i kommunes grønne områder inden for bygrænserne. 

Dette sker som en afledt opgave fra Kolding Kommunes Kommuneplan 2021, som lægger op til at der skal 

udarbejdes en bynaturstrategi. Bynaturstrategien forventes at ligge klar til politisk vedtagelse i 2023  

 

Konkret vil projekterne eksempelvis kunne indeholde blomsterenge, bosteder for insekter og fugle i kommu-

nes parker og grønne områder. Et andet projekt kan være at køre forsøg på at omlægge større som mindre 

vejarealer som rabatter eller grøfter med enten nyt indhold eller ændret driftsstatus. 

 

Projekterne planlægges og koordineres i et tværgående internt samarbejde i Kolding Kommune. 

 

Fælles er, at flere af disse projekter sker i en inddragelsesproces/samarbejde med lokale borgere, så vi ud-

breder forståelsen af nødvendigheden for at sikre øget biodiversitet. Derudover skal der sikres en god for-

midling af, hvad det er der er lavet. 

 

Et konkret eksempel vil være at etablere et arboret/udstillingsvindue af hjemmehørende buske og træer på 

et areal i Sigbritsparken. Dette skal give anledning til at der plantes flere hjemmehørende arter i de danske 

haver. 
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Der vil være en afledt drift af projekterne, da det er dyrere at drifte områderne f.eks. grundet opsamling af 

afklip. Det estimeres at projekterne vil give en øget afledt drift på ca. 50.000 kr. I 2023 vil det være 25.000 

kr., da projekterne ikke er anlagt fra årets start af. 

 

Vedtages forslaget ikke så vil konsekvenserne være, at der arbejdes med biodiversitet inden for eksiste-

rende budget – altså på et lavere blus. Det vil medføre, at vi som kommune ikke vil have de samme mulighe-

der for at følge op på bynaturstrategien sammen med borgerne. Vi vil ej heller have de samme muligheder 

for at skabe fyrtårnsprojekter inden for biodiversitet og dermed brande os i den sammenhæng. 

 

Samlet set vil det være bæredygtigt vækst der understøttes i særlig grad. Der vil kunne ske en mere progres-

siv og styrket branding af Kolding Kommune som en nytænkende visionær grøn kommune. Der vil ske en 

tiltrækning af nye borgere og virksomheder der også vil tænke grønt. Der vil ske en forbedring af bynaturen 

og vi vil være med til at sikre nye og flere levesteder for fauna. 

 

Ændringsforslaget understøtter ligeledes social bæredygtighed, ved at der inddrages borgere og lokale inte-

ressenter i projekterne så der kan dannes nye fællesskaber. Der ud over vil forslaget være med til at brande 

Kolding Kommune som en grøn foregangskommune 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-09 – Strandpotentialeplan 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Vej- og Parkpolitik   

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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

Navn:……………………………Henrik Nonnegård 

Tlf. nr.:…………………………..79796818 

E-mail:…………………………..henno@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 0 1.300 0 0 

I alt kassefinansieret 0 1.300 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune fik i 2016 i samarbejde med Fredericia- og Middelfart Kommune og Destination Lillebælt 

udarbejdet en Strandpotentialerapport – hos os kaldet Strandpotentialeplan. I den fremgår hvilke tilstande 

kommunernes strande er i, samt hvilket potentiale de har fremadrettet. Den oplister også hvilke tiltag der bør 

gøres for at gøre strandene mere attraktive for besøgende og være med til at øge turismen ved.  

 

Hidtil har der ikke været afsat midler til en indfrielse af potentialeplanen. De udbedringer der er foretaget si-

den hen er foretaget inden for alm. driftsbudget. Så der er et stort behov for at få opdateret vores strande i 

forhold til hvad vi byder vores strandgæster. 

 

Flere af strandene har i dag inventar der ikke indbyder til ophold eller syner af kvalitet, da det er for nedslidt. 

Og der mangler en mere moderne og ensartet informationsskiltning, som med fordel kunne tage afsæt i Kol-

ding Kommune designhistorie ved de enkelte strande. 

 

Der søges midler til at der igangsættes en anlægsproces i 2024, som vil løfte kvaliteten på strandene. De 

ansøgte midler vil skulle gå til nyt inventar som borde, bænke, cykelparkering, skiltning i et nyt Koldingdesign 

og udskiftning af et strandtoilet. Det nye inventar vil skulle være gennemgående for alle kommunens strande. 

 

Ændringsforslaget understøtter social vækst ved at højne fællesskabet på kommunens strande og sikre det 

gode liv. Der vil også være fokus på den bæredygtige vækst i forhold til at tiltrække flere turister, borgere 

gennem et nyt design af vores strande. Desuden vil kommunens bynære strande være med til at brande Kol-

ding Kommune som et attraktivt sted at købe sommerhus eller bosætte sig. 
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I 2022 og 2023 vil der afholdt møder med lokale interessenter som grundejerforeninger, campingpladsejere 

m.fl., hvor vi bliver klogere på, hvad der er af ønsker lokalt til de enkelte strande. På disse møder vil strand-

potentialeplanen også blive præsenteret så ønskerne kobles. 

 

Driften af ovenstående kan holdes inden for alm. driftsbudget. 

 

Konsekvenserne såfremt ændringsforslaget ikke vedtages vil være at udskiftningen af nuværende inventar 

sker inden for alm. budget. Det vil derfor kun ske en nødtørftig udskiftning eller fjerne inventar helt når det er 

slidt helt ned og det vi tilbyder kommunes strandgæster vil i det store hele være en forringelse eller i bedste 

fald uændret oplevelse af faciliteterne. Vi vil derfor fortsat ikke kunne indfri det potentiale som strandpotentia-

leplanen kommer med. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-10 – Fastholdelse af kapitalværdi 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 20.000 20.000 20.000 20.000 

I alt kassefinansieret 20.000 20.000 20.000 20.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Infrastrukturen for forsyning af især el og fjernvarme i Kolding Kommune skal i de kommende år udvides og 

forbedres. Konkret er der foreløbigt i Kolding Kommune planer om udskiftning af mere end 130 km nedgra-

vede elledninger i Kolding by og omkring 130 km fjernvarmeledninger i Almind-Viuf og Vester Nebel områ-

det. 

 

Det er en kommunal opgave, at understøtte den bæredygtige udvikling i samfundet og udnytte at der graves 

i vejene, og dermed udnytte anvendte samfundsressourcer bedst muligt. Samtidig ses store prisstigninger på 

råstoffer og priser generelt i samfundet, som gør, at der fra starten fås minimum 20-30 % mindre for eksiste-

rende budgetter. 

 

Ved god planlægning og samgravning er altså både den økonomiske og den miljømæssige bæredygtighed i 

spil. Der er derfor lagt op til et tæt samarbejde med ledningsejerne omkring planlægningen ud i fremtiden. 

 

Med afsæt i disse fokusområder og på baggrund af tidligere fremlagt kapitalværdirapport søges der budget 

til at imødegå nogle af de mest presserende anbefalinger fra rapporten, set i sammenhæng med de nye 

store ledningsprojekter, som Kolding Kommune står overfor. 

 

Det ansøgte budget dækker over følgende opgaver: 

- Samgravning i forbindelse med Trefors, Blue Koldings og andre forsyningers renoveringer og etable-

ring af nye ledninger, ift. afvanding, fortove og asfalt for at opnå synergier, økonomiske og miljø-

mæssige besparelser og genere trafikken mindst muligt 

- Ressourcer til styring af opgaven omkring koordinering, så kommunen er med i rette tid i projekterne. 
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- Øge antallet af renoveringsprojekter på de broer der trænger og gennemføre undersøgelser af de 

større vejbroer, som er vigtige for den grundlæggende infrastruktur i Kolding. 

- Analyse af kommunens vejafvandingssystemer, så der er fuldt overblik over tilstand af brønde og 

ledninger og i hvilken rækkefølge der skal renoveres. 

 

Når kendskabet til tilstanden af broer, og afvandingselementer ikke er tilstrækkelig, vil en del af vedligehol-

delsen ske som ”brandslukning” når skaden er sket. Det er fordyrende for reparationsmetoden, og skaber 

pludselige uhensigtsmæssige forstyrrelser for borgere på stedet, hvor reparationen skal foregå. Med et 

bedre overblik over tilstanden, vil vedligeholdelsen kunne planlægges i forvejen, varsles og gennemføres 

mest hensigtsmæssigt. 

 

Derfor er netop disse anbefalinger taget ud som prioritet fra rapporten omkring kapitalværdi som er fremlagt 

for Teknik- og Klimaudvalget i 2021.  

 

Konsekvensen af det eksisterende budget på området er, at det ikke vil være muligt at følge ledningsejernes 

opgravninger 1:1. Det betyder at der er steder hvor reetableringen vil ske i mindre lapper, eller på dele af ve-

jen. Efterfølgende sker der så en yderligere forstyrrelse i området, når budgettet engang nogle år senere, 

tillader at resterende elementer (f.eks. regnvandsbrønde/fortov eller belægning) skal vedligeholdes. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-11 – Nødvendige anlægsprojekter i forbindelse med 

vækst og byudvikling 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................  Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 10.000 10.000 10.000 10.000 

I alt kassefinansieret 10.000 10.000 10.000 10.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I forbindelse med byggemodning og byudvikling af infrastrukturen kan der opstå afledet udgifter. Der skal 

eksempelvis etableres nye svingbaner, en vej skal sideudvides, der skal etableres en skolestiforbindelse el-

ler et vejkryds skal ombygges og et grønt område skal reetableres for at betjene det nye område eller den 

ændrede anvendelse. Det er nødvendige anlægsarbejder i forbindelse med byudviklingen, men udbygning af 

veje, rundkørsler, stiforbindelse, pladser, vejbelysning, signalanlæg mv. kan ikke placeres i en enkelt bygge-

modning, fordi den vedrører et større område eller bydel.  

 

Afledte udgifter i forbindelse med et byggemodningsprojekt. 

Der vil i forbindelse med større byggemodningsprojekter være afledte omkostninger, som ikke kan henføres 

til selve byggemodningsprojektet. 

1. Infrastruktur – nødvendige udbygninger af vejadgangen ind til udstykningen. 

2. Etablering af cykelstier til skoler og den eksisterende stiinfrastruktur 

3. Tiltage i forhold til trafiksikkerhed i området (kryds – rundkørsler mm) 

4. Grønne arealer, som ikke er en del af byggemodningen 

5. Afledt drift af veje og grønne områder der ikke overdrages til en grundejerforening.  

 

Forslaget understøtter den sociale bæredygtighed i, at borgerne oplever kommunen som en samlet organi-

sation, der arbejder med samme tilgang, og er proaktive ift. mål og løsninger. 

Bæredygtig vækst omhandler også løbende tilretninger af eksisterende forhold, for eksempel ved at opret-

holde attraktive nærområder, man har lyst til at færdes i, og som er nemme at benytte, også i fritiden. 
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Konsekvensen af forslaget vil være en mere sammenhængende infrastruktur til gavn for borgere og brugere 

i Kolding Kommune. Prioriteres forslaget ikke vil det sætte begrænsninger for byudviklingen da den eksiste-

rende infrastruktur ikke kan håndtere den øgede færdsel. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-12 – Banespor Vamdrup 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................  Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 7.200 0 0 0 

I alt kassefinansieret 7.200 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune ejer og driver jernbanespor i Vamdrup, som forbinder en række virksomheder med det 

landsdækkende jernbanenet for godstransport. 

 

Kommunens rådgiver Atkins har gennemgået sporet i Vamdrup, og udarbejdet en vurdering af tilstanden, 

som er forelagt Banedanmark. 

 

Det sydlige spor der giver forbindelse til H. Daugaard er ikke i dårlig stand. 

 

Det nordlige spor, som kører ind til biltransportøren Autologik, kræver en stor udskiftning af sveller og skinner 

i 2023. 

 

Hvis ikke der sker en udbedring på de nordlige spor, er det ud fra gældende regler Banedanmarks vurdering, 

at strækningen skal lukkes, indtil der sker en evt. udbedring.  

 

Konsekvens uden udbedring vil være, at der ikke må køre trafik på sporet og firmaerne må finde andre trans-

portmuligheder for godset. 

 

Udbedring af strækning, skinner, sveller mv. bundudskiftning mv. i alt 7.200.000 kr. 

 

Overslaget er inkl. rådgiverydelse og under forudsætning af, at hele strækningen laves på én gang og der 

kan bruges normale skinner/sveller, og ikke skinner med betonplader, som nu. Det er forventningen, at 

strækningen efter renoveringen vil kunne holde i 20-25 år.  
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Forslaget følger af Plan- og Tekniskudvalgets mulighed for beslutning om at gå videre med at bekoste reno-

vering af banesporet. 

 

Forslaget understøtter en bæredygtig vækst og mulighed for at vælge banetransport i stedet for transport på 

landevej, mv. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-13 – Skovvejen/Skovparken - offentlige 

adgangsveje/sti til bydelshus og boligområde 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Vej – og Parkpolitik  

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 550 550 800 

Anlæg 3.800 0 0 9.700 

I alt kassefinansieret 3.800 550 550 10.500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Som et led i implementering af den lovpligtige udviklingsplan, skal Skovvejen/Skovparken omdannes til et 

attraktivt boligområde med bymæssig karaktér, et område, hvor alle byens borgere vælger området til. Den 

1. oktober skal Kolding kommune sende en årlig orientering til relevant styrelse og Minister for fremdrift i pro-

cessen. Såfremt udviklingsplanen ikke gennemføres kan Indenrigs- og Boligministeriet komme med påbud 

om afvikling af afdelinger hørende under boligorganisationer. 

 

Med omdannelsen skal andelen af almene familieboliger nedbringes ligesom der skal omdannes i boligmas-

sens udtryk, og skabes nye typer af boliger for en mere bred beboersammensætning. Ligeledes skal et nyt 

bydelshus opføres til gavn for fremtidens gode attraktive bomiljø i området. 

 

Med den omfattede omdannelse skal infrastrukturen ligeledes ændres. Mod syd ligger Lærkevej som i dag 

fremstår som en bred vej med tæt beplantning ind mod Skovvejen/Skovparken på en måde, hvor beplantnin-

gen og vejens udtryk og brug, har en afskærmende virkning; et område der lukker sig om sig selv mod nord. 

Der er i dag ikke adgang fra Lærkevej ind i området. 
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De involverede boligorganisationer har udarbejdet planer for omdannelsen af infrastrukturen på deres ma-

trikler. For Kolding kommune indebærer omdannelsen en opgradering af den offentlige sti (rød) som løber 

midt i gennem de to matrikler, en opgradering af 

de to offentlige veje (orange) der løber tværs 

ind i området ligesom det indebærer en opgra-

dering af Lærkevej (grå).  

 

Ved sidste års budgetforhandling vedtog davæ-

rende Byråd at afsætte midler til omdannelsen 

af Lærkevej. Omdannelsen vil medføre tilslut-

ning af 4 nye adgangsveje ind i området, ind-

snævring af kørebanen ved etablering af cykel-

sti i begge retninger og anlæggelse af hævede 

overkørsler.  

Siden er det blevet undersøgt hvordan stien i dag fremstår og opfattes af 

borgere der bor og bruger stien. Det fremgår at stien er medskaber af et 

utrygt område med megen uro og til tider grupper af utilpassede unge der 

hænger ud i og på stien. Mange beboere syd for området har ikke lyst til at 

benytte den offentlige sti, ej heller gå ind igennem tunellen for at komme til 

Skovvejen/Skovparken eller til Troldhedestien. Den offentlige sti trænger til 

en opgradering. En opgradering med ny belægning og lys vil være afgø-

rende for at give området et løft så borgere vælger denne vej på deres cy-

kel/gåtur til Troldhedestien, Kolding Storcenter, Kolding Gymnasium mm. 

Dette understøtter visionen om et boligområde der tiltrækker et flow af men-

nesker.  

 

Det vurderes ligeledes at en opgradering af stien er af afgørende betydning 

for at det kommende bydelshus i området bliver en succes. 

 

Stien er adgang for bløde trafikanter, og de to offentlige adgangsveje er ad-

gang for den hårde trafik.  

 

De kommunale udgifter estimeres til opgradering af den offentlige stiforbin-

delse 3,8 mio. kr. i 2023 og en opgradering af to offentlige tværgående veje 9,7 mio. kr. i 2026. 

 

Implementering af udviklingsplanen kan ikke ske, hvis ikke den offentlige sti opgraderes i sammenhæng med 

boligområdets omdannelse, den nye infrastruktur og det kommende bydelshus, ligesom de offentlige ad-

gangsveje til boligerne skal opgraderes i sammenhæng med den ny infrastruktur som de involverede boligor-

ganisationer står for.  

 

Ændringsforslaget understøtter social bæredygtighed og bæredygtig vækst, da opgraderingen af sti og of-

fentlige veje, som et strategisk greb i den større omdannelse af området, er med til at tiltrække virksomheder 

og borgere til området og hele Kolding, når byen ikke længere har områder på ghettolister. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-14 – Implementering af ladestanderstrategi 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Vej – og Parkpolitik  

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 110 230 230 230 

Anlæg 800 800 0 0 

I alt kassefinansieret 910 1.030 230 230 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I Kolding Kommune har vi høje ambitioner for arbejdet mod en grønnere kommune. Et af tiltagene er omstil-

lingen af transportsektoren til bæredygtige drivmidler. Kolding Kommune har derfor vedtaget en ladestander-

strategi i foråret 2022. Ladestanderstrategien udpeger 130 lokaliteter, hvor Kolding Kommune er forpligtiget 

til at opsætte ladestandere eller lokaliteter hvor der bør opsættes ladestandere for at sikre den rette dækning 

i kommunen. 

 

Kolding Kommune ejer en lang række bygninger og er som bygningsejer underlagt Ladestanderbekendtgø-

relsen. Kolding Kommune ejer på nuværende tidspunkt 102 bygninger, hvor kravet for eksisterende ikke-be-

boelsesbygning med mere end 20 parkeringspladser er gældende. Derfor skal der opstilles mindst én lade-

stander på 102 forskellige lokaliteter rundt om i Kolding Kommune. Disse 102 ladestandere skal være opsat 

senest d. 1. januar 2025. Ud over de 102 lokaliteter, hvor Kolding Kommune er forpligtiget til at opsætte la-

destandere angiver strategien 28 andre lokaliteter, hvor ladestandere skal opsættes for at sikre dækning i 

byområder, hvor beboerne ikke har mulighed for opladning på egen grund ligesom der skal opsættes yderli-

gere ladestandere for at dække de mindre befolkede områder. 

 

Det er Kolding Kommunes ambition, at ladestandere, som opstilles ifølge Ladestanderbekendtgørelsen, skal 

være offentligt tilgængelige. Det vil sige, at ladestanderne skal være mulige at benytte for borgerne mod be-

taling til en ladeoperatør. Dermed kan ladestanderne være med til at dække en del af behovet for offentligt 

tilgængelig ladeinfrastruktur. 
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Ladestanderne skal drives af en ladeoperatør, og retten til at virke som ladeoperatør på kommunale arealer 

skal udbydes på markedsvilkår. Muligheden for kommunal medfinansiering foreligger kun for en begrænset 

periode og frem til og med 2024. 

 

Der skal etableres 102 ladestandere ved kommunale ejendomme, såfremt der ikke afsættes midler til imple-

menteringen, skal den del af implementeringen der ikke kan dækkes af kommercielle leverandører findes på 

de eksisterende driftsbudgetter. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-15 – Anlæg af forbedringer til den kollektive trafik, 

f.eks. knudepunkter og forbedret fremkommelighed i 

signalanlæg 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Vej- og Parkpolitik   

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29  

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 0 5.000 5.000 5.000 

I alt kassefinansieret 0 5.000 5.000 5.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Som en udløber af mobilitetsplanen er dette projekt en pulje til etablering af mindre anlæg, der på kort sigt 

kan skabe forbedringer for den kollektive trafiks fremkommelighed og skiftemuligheder i form af f.eks. lavere 

rejsetider, højere service og øget tilgængelighed. 

 

Puljen kan bl.a. bruges til: 

- Prioritering af bustrafikken i kryds i form af ombygning af kryds eller ændringer i signalanlæg, som 

giver bustrafikken større fremkommelighed. 

- Opgradering af eksisterende busstoppesteder f.eks. med læskærme og cykelparkering. 

- Etablering af nye mindre knudepunkter. Knudepunkter giver mulighed for skift af transportform på 

stedet og kan spænde i skala fra et simpelt busstoppested til større anlæg, der betjener mange tra-

fikarter og har plads til f.eks. bilparkering, cykelparkering eller el-løbehjul.  

 

Den konkrete udmøntning af puljen planlægges fra år til år og vil hænge tæt sammen med udmøntningen af 

projekter i en kollektive trafikplan. I planlægningen og implementering af projekterne vil Sydtrafik blive ind-

draget.  

 

Der vil være mulighed for at søge 50% tilskud gennem den statslig pulje kaldet ’pulje til bedre busfremkom-

melighed’. I 2023 søges puljen i forbindelse med de vejprojekter der i øvrigt prioriteres.  
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Ved at gennemføre projekterne vil der løbende ske forbedringer for den kollektive trafik, som skal være med 

til at øge passagertallet. Med løbende forbedringer vil det synliggøre, at kommunen gør en indsats for at 

fremme den kollektive trafik og fokuserer på bæredygtig trafikale løsninger. En forbedring af den kollektive 

trafik er også en af de væsentligste virkemidler for at reducere CO2 udslippet på transportområdet og vil bi-

drage til at nå målene i klimahandleplanen og understøtte en bæredygtig vækst. 

 

Såfremt der ikke afsættes midler til forbedringer i anlæg til den kollektive trafik vil passagertallet formentlig 

stadig følge en tendens med faldende passagertal. Det bidrager ikke til at skabe en bæredygtig by, da biltra-

fikken stadig vil være stigende og kræve mere areal og prioritering. Biltrafikken medfører yderligere gener 

som trængsel på vejene, støj og luftforurening. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-16 – Dobbeltrettet cykeltrafik i Låsbygade, 

Hospitalsgade, Blæsbjerggade, Adelgade og Bredgade 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Vej- og Parkpolitik   

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 1.000 1.000 1.000 2.000 

I alt kassefinansieret 1.000 1.000 1.000 2.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Som en udløber af mobilitetsplanen foreslås det at tillade og forbedre mulighederne for dobbeltrettet cykel-

trafik i Låsbygade, Hospitalsgade, Blæsbjerggade, Adelgade og Bredgade (se stiplet mørkeblå signatur i den 

nordvestlige del af bymidten på nedenstående udklip fra forslag til mobilitetsplanen). Formålet med projektet 

er at give cyklisternes bedre og mere fleksible muligheder for at færdes nord-syd i den vestlige del af bymid-

ten. Dermed understøtter kommunen mulighederne for at færdes nemmere rundt i byen på cykel og dermed 

en forventet effekt med øget antal cyklister.  
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Der skal foretages en analyse om gaderne skal indrettes med ”cykelfliser” som på billedet nedenfor (vej med 

cykelfliser i Esbjerg) eller om gaderne skal skiltes med cykelgade, som betyder at hele vejarealet kan bruges 

af cyklister og kan deles med øvrige trafikanter, dog har cyklisterne fortrinsret til arealet. Projektet med æn-

dringer af tværprofilet skal tilpasses og koordineres med kommende ledningsarbejder, klimatilpasningspro-

jektet og byforskønnelse.  
 

 

Projektet forudsætter, at gennemkørende nord-syd biltrafik i bymidten reduceres, for at føles mere trygt for 

cyklisterne at bruge arealerne. Projekterne vil være med til at fremme cykeltrafikken og skabe bedre forhold 

for cyklisterne, og dermed den bæredygtige transport. Gaderne bidrager til mere sammenhæng i sti-/rutenet-

tet for cyklisterne i bymidten. 

 

Den afledte drift forventes at kunne indeholdes i den eksisterende drift af området. 
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Hvis ikke der opnås midler til projektet, vil det give et dårlig signalværdi i at cyklisterne ikke prioriteres i by-

midten, og forholdene vil ikke være egnet til cyklister. Det giver ikke vækst i cykeltrafikken i Kolding Kom-

mune, hvorved det kan forventes at tendenser fortsætter med øget biltrafik og faldende cykeltrafik. Det vil 

ikke understøtte klimahandleplanens målsætninger. 

 

Projektet støtter op om klima ved overflytning af bilture til cykeltrafik, samt tiltrækning af især borgere ved 

bedre bymiljøer, og dermed understøttes bæredygtig vækst. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-17 – Forbedrede linjeføringer for cyklister og 

fodgængere. Stiadgang mellem p-pladser i midtbyen 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Vej- og Parkpolitik  

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 29 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 0 150 300 

Anlæg 0 5.000 5.000 6.000 

I alt kassefinansieret 0 5.000 5.150 6.300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Projektet er en udløber af forslaget til mobilitetsplan, som lægger op til en ny parkeringsstruktur for bymidten. 

 

Heri er det tanken, at parkanterne skal vænne sig til at parkere lidt længere fra deres mål, end de plejer. 

Som kompensation for de forøgede gangafstande, er det vigtigt, at trafikanterne (nu som fodgængere) tilby-

des gode og attraktive gangruter mellem p-pladserne og deres mål.  

 

På kortet nedenfor er med grøn linjesignatur vist eksempler på sådanne attraktive gangruter.  
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Projektet vil bestå af en række delprojekter, som langs de udpegede ruter kan omfatte forbedring af belæg-

ninger, belysning, opholdsmuligheder, skiltning mm.  

 

De optimerede gangruter er med til at understøtte, dels at parkanterne ikke oplever det som besværligt, at 

de skal gå lidt længere mellem p-pladsen og deres mål i bymidten, dels at de lette trafikanter generelt synes, 

at det er mere oplevelsesrigt og trygt at færdes rundt i bymidten som fodgænger. 

 

Såfremt projektet ikke opnår budgetmæssig dækning, vil det ikke være muligt at tilbyde parkanterne bedre 

gangruter, Desuden kan der forekomme mere parkeringssøgende trafik, da bilisterne gerne cirkulerer rundt 

for at finde en så attraktiv p-plads som mulig. 

 

Projektet støtter op om klima og tiltrækning ved bæredygtig parkering (mindre søgetrafik mm.) samt bedre 

bymiljøer, og dermed understøttes bæredygtig vækst. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-18 – Mobile faciliteter til udsatte borgere (I. P. 

Jensens Plads) 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: ................................  Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 22 

 

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

Navn:....................................... Bent Mouboe  

Tlf. nr.: ..................................... 79791330 

E-mail: ..................................... bejm@Kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 50 50 50 

Anlæg 250 0 0 0 

I alt kassefinansieret 250 50 50 50 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Igennem de senere år har en voksende gruppe af udsatte borgere, særligt i sommerhalvåret, taget ophold 

på I.P. Jensens Plads ved siddeområdet ned til åen, og inden for de seneste måneder er der også udsatte 

borgere, som har taget ophold ved den nyrenoverede plads, Knudepunktet (v/Bredgade).  

 

Grupperne består typisk af borgere, der for nogles vedkommende har et misbrug i form af alkohol og/eller 

hash. Persongrupperne giver jævnligt anledning til gener for kunder og forretningsdrivende ved pladserne, 

og har generelt en utryghedsskabende virkning på forbipasserende og andre brugere af pladserne. 

 

Det foreslås at der afsættes et rammebeløb på 250.000 kr. som øremærkes til at skabe bedre forhold for de 

omtalte borgergrupper i form af fleksible, mobile faciliteter, som kan flyttes til forskellige placeringer i takt 

med, at behovet ændrer sig. Samtidig er det et fokus at reducere oplevede gener og øge trygheden for øv-

rige borgere, forretningsdrivende m.v. Der må ligeledes forventes øgede afledte udgifter til drift af de mobile 

faciliteter, hvorfor det foreslås, at der afsættes 50.000 kr. årligt til afledt drift. 

 

Det forudsættes, at forslag til forbedring af forholdene for de omtalte borgergrupper sker i en tæt dialog og 

involvering med borgergrupperne, Udsatterådet, og andre interessenter 

 

Inden projektets gennemførelse vil der blive udarbejdet et dagsordenspunkt til behandling i Social og Ar-

bejdsmarked samt Plan og Teknik. Ændringsforslaget er behandlet i såvel Social og Arbejdsmarked samt 

Plan og Teknik. 
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Dette forslag understøtter social bæredygtighed idet det er medvirkende til at skabe bedre opholdsvilkår for 

en større gruppe af borgere med særlige udfordringer, der samtidig kan fastholde muligheden for, at dyrke 

de fællesskaber de er en del af uden, at de unødigt udstilles eller opleves som utryghedsskabende af andre 

borgere og virksomheder.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Økonomi og Strategi 

Administrationspolitik 
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ADM-S-01 – Oprettelse af investeringspulje  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Administrationspolitik  

Vedtaget: ................................  Økonomi og Strategi den 22. august 2022 sag nr. 13 

 

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

Navn:....................................... John Burchardt 

Tlf. nr.: ..................................... 79792105 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 3.000 2.000 1.000 0 

I alt kassefinansieret 3.000 2.000 1.000 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der foreslås afsat en pulje til investeringer, der på sigt medfører et lavere udgiftsniveau. Puljen skal give mu-

lighed for bedre og/eller billigere løsninger og dermed i sidste ende bedre muligheder for at optimere res-

sourceudnyttelsen og yde bedst mulig service til kommunens borgere. Såfremt forslaget ikke vedtages, vil 

der kunne være investeringer i forenklingsprojekter og andre udgiftsbesparende projekter, som ikke kan gen-

nemføres. 

 

Investeringspuljen foreslås administreret af Økonomi og Strategi, og der skal fastsættes kriterier vedrørende, 

hvor mange år investeringen skal ”tilbagebetales” over, hvordan en økonomisk gevinst deles mellem områ-

det og fællesskabet/budgetreserven m.v.  

 

Blandt eksemplerne på investeringer, der kan føre til et lavere udgiftsniveau kan nævnes: 

- Investeringer i nedbringelse af tomgangshusleje på ældreboliger gennem flytning af tilbageværende 

aktiviteter og opsigelse af lejemål (jf. ændringsforslag på Seniorområdet)  

- Flytning af aktiviteter på Centervej i Bramdrupdam. Her er udgiften til flytning på 2 mio. kr., og den 

årlige nettobesparelse (primært husleje) på 800.000 kr. 

- Det nyopstartede forenklingsprojekt, som blev igangsat af Økonomi & Strategi den 16. maj 2022. 

Projektet indeholder indsatser vedrørende bl.a. forenkling, robotløsninger (RPA), arbejdsgangsana-

lyser, automatiseringer m.v. Det vurderes, at projektet er selvfinansierende i den forstand, at opnå-

ede gevinster foruden at skabe plads til kvalitets- og værdiskabende arbejde også hen ad vejen vil 

kunne finansiere de ekstra tilførte medarbejderressourcer mv., men der er behov for en økonomisk 

kapacitet til at foretage de nødvendige indledende investeringer. 
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Puljen skal ses i sammenhæng med byrådets forenklingsdagsorden. Den understøtter også målsætningen 

om økonomisk bæredygtighed ved at medvirke til, at der frigøres midler til forbedring af service, løbende om-

stilling eller frembringelse af et økonomisk råderum. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-02 – Public affairs  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Administrationspolitik  

Vedtaget: ................................  Økonomi og Strategi den 22. august 2022 sag nr. 13 

 

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

Navn:....................................... John Burchardt 

Tlf. nr.: ..................................... 79792105 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 750 1.500 1.500 1.500 

I alt kassefinansieret 750 1.500 1.500 1.500 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse:  

Kolding Kommunes overordnede strategiske kapacitet ønskes styrket med henblik på i øget grad at kunne 

indgå i dialog med Christiansborg, når landspolitiske beslutninger om eksempelvis placering af infrastruktur, 

uddannelser m.v. skal tages. Det kan også være i forbindelse med afsættelse af statslige puljer eller forsøgs-

ordninger, når nye indsatser skal afprøves på de store velfærdsområder som seniorområdet, uddannelses-

området og arbejdsmarkedsområdet. 

 

Der er derfor behov for at afsætte midler til at øge kommunikation og synlighed om Kolding Kommunes for-

dele og styrker til gavn for udviklingen i regionen. Opgaven forankres i Strategisk vækst, og de afsatte midler 

skal bruges til at ansætte to strategiske medarbejdere samt dække øvrige omkostninger. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, er der risiko for, at Kolding Kommune bliver forbigået, når vigtige beslutnin-

ger på landsplan træffes.  
 

Forslaget understøtter bæredygtig vækst, da der investeres i, at Kolding også i fremtiden er en attraktiv kom-

mune for både borgere, virksomheder og andre parter. 

 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-03 – VE planlægning 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Administrationspolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 27 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 650 650 0 0 

I alt kassefinansieret 650 650 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Som en del af den grønne omstilling, skal der i Kolding kommune arbejdes for at tilvejebringe grundlaget for 

en række vedvarende energi (VE) anlæg, som er vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg. I Kolding Kom-

mune har vi samtidigt besluttet, en række principper, som skal være bærende for at tilvejebringe grundlaget, 

herunder en stærk lokal forankring. 

 

Så vel forarbejdet med at afdække mulighederne for evt. VE anlæg som udarbejdelsen af selve grundlaget 

kræver ressourcer. Det anbefales derfor, at der afsættes 650.000 kr. årligt i 2 år, som skal bidrage til udar-

bejdelse af plangrundlaget og arbejdet med miljøkonsekvensvurderinger. Det vil bidrage til at sikre, at vi kan 

bidrage til de projekter, som vi allerede oplever er på tegnebrættet. 

 

Hvis der ikke tilføres ressourcer, vil konsekvenser være at udarbejdelsen af grundlaget vil gå langsommere, 

og der vil ske en prioritering mellem projekterne. Derudover vil det medføre at bidraget til den grønne omstil-

ling i forhold til el vil tage længere tid. 

 

Forslaget vil i høj grad bidrage til bæredygtighed, da formålet med VE planlægningen er at sikre grundlaget 

for en omstilling til en højere grad af el. 

 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-04 - Byggesagsgebyr 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Administrationspolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 27 

 

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

Navn:....................................... Ingelise Jellesen 

Tlf. nr.: ..................................... 79795980 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 2.000 2.000 2.000 2.000 

I alt kassefinansieret 2.000 2.000 2.000 2.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
Gebyrindtægten på byggesager forventes at falde i de kommende år som følge af ændrede regler. Der sø-

ges derfor midler til at dække det forventede fald i indtægter fra 2023 og frem. 

 

Grundlaget for opkrævning af byggesagsgebyr findes i byggelovens § 28. Der opkræves gebyr for den tid, 

der er medgået til sagsbehandling. Gebyrtaksten fastsættes i overensstemmelse med andre kommuners af-

giftsniveau og reguleres pr. 1. januar hvert år med KL’s pristal for den kommunale pris- og lønudvikling. I 

2022 opkræves byggesagsgebyret med en timetakst på 789 kr.  

 

Reglerne om behandling af byggesager er ændret i det nye bygningsreglement, BR 18, som trådte i kraft i 

2018. Efter de nye regler kræver mindre byggerier under 50 m2 ikke længere en byggetilladelse. Endvidere 

medfører de nye regler, at en del af den tekniske byggesagsbehandling er overført fra den kommunale myn-

dighed til professionelle rådgivere. Endelig er en del af byggesagsbehandlingen flyttet fra modtagelse af sa-

gen til den afsluttende stikprøvekontrol, som der ikke kan kræves betaling for. Det kan således ikke forven-

tes, at der fremover kan opnås en indtægt, som budgetteret. 

 

På trods af de ændrede regler om byggesagsbehandling har nedgangen i gebyrindtægten siden 2018 ikke 

været så stor som forventet, da antallet af nye byggesager hvert år indtil 2021 er steget med ca. 100 bygge-
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sager sager om året. Til trods for denne stigning har det ikke været tilstrækkeligt til at dække indtægtsbud-

gettet, hvilket har betydet, at det har været nødvendigt at finde besparelser indenfor såvel By- og Udviklings-

forvaltningens andel af administrationspolitikken samt Forvaltningens øvrige politikområder. 

 

Stigningen i antallet af nye sager er imidlertid ophørt, og forvaltningen har i år modtaget ca. 200 færre sager 

end på samme tid sidste år. Forstsætter denne tendens i 2. halvår 2022, vil det betyde 400 færre byggesa-

ger i 2022 ift. 2021. Dette medfører en yderligere nedgang i den forventede gebyrindtægt. Usikkerheden ift. 

samfundsøkonomien med eksempelvis stigende renter og stigende råvarepriser forventes også at få en 

yderligere negativ indvirkning på antallet af byggesager og dermed også indtægtsniveauet. 

  

År Antal sager Gebyrindtægt Budgetteret indtægt 

2018 2.300 3,0 mio. kr. 5,0 mio. kr. 

2019  2.400 2,9 mio. kr. 5,0 mio. kr. 

2020 2.500 3,1 mio. kr. 5,0 mio. kr. 

2021 2.500 2,9 mio. kr. 4,2 mio. kr. 

2022* 2.100 2,4 mio. kr. 3,9 mio. kr.   

2023-2026 årligt* 2.100 2,4 mio. kr. 4,4 mio. kr. 

*Forventet udvikling 2022 fastholdes i 2023-2026 

 

Forslaget har ikke konsekvenser for andre forvaltninger eller for bæredygtighed.  

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, skal budgetunderskuddet dækkes via besparelser på administrationspolitik 

eller andre politikområder, hvilket betyder dårligere serviceniveau på de pågældende politikområder. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-05 – Julebelysning, fremtidig organisering af 

bylivsaktiviteter i Kolding Midtby 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Administrationspolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 27 

 

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

Navn:…………………………...Mads Astrup Sørensen 

Tlf. nr.:………………………….79790290 

E-mail:..………………………...madsa@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 200 200 200 200 

I alt kassefinansieret 200 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Den 21. juni 2022 behandlede Byrådet en sag om den fremtidige organisering af bylivsaktiviteter i Kolding 

Midtby. Byrådet besluttede at pålægge By- og Udviklingsforvaltningen at udarbejde to ændringsforslag til 

budget 2023, der understøtter en ny model for organisering. Dette forslag er det ene af de to ændringsfor-

slag, som handler om, at Kolding Kommune fra 1. januar 2023 overtager den årlige opgave med ophæng-

ning, drift og løbende fornyelse af julebelysning i Kolding Midtby. Det andet forslag vedrører Erhvervspolitik 

og har nummer ”ERH-S-03 –  Fremtidig organisering af bylivsaktiviteter i Kolding Midtby”. 

 

I dag er driften af julebelysningen delt mellem Kolding Kommune og City Kolding, og der er ikke afsat et fast 

budget til den løbende fornyelse af belysningen. Det vurderes at man ved at samle opgaven et sted, vil 

kunne klare også den løbende fornyelse for i alt 700.000 kr. årligt. I dag er der samlet afsat 500.000 kr. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil Kolding Kommune stadig kunne overtage drift og ophængning, men det 

vurderes at de nuværende lysinstallationer maksimalt vil kunne holde i en periode på ca. 3 år. 

 

Det samlede forslag om fremtidig organisering bylivsaktiviteter understøtter med sit fokus på byudvikling og 

et attraktivt byliv bæredygtig vækst.  

 

Forslaget om finansiering af den løbende udskiftning af julebelysning understøtter økonomisk bæredygtighed 

ved at have fokus på løbende vedligehold frem for store pludselige investeringer. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-06 – Bæredygtighedshuset 2.0 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Administrationspolitik  

Vedtaget: ................................ Natur, Miljø og Klima den 15. august 2022, sag nr. 12 

 

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

Navn:....................................... Stella Steen Jensen 

Tlf. nr.: ..................................... 7979 1840 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.500 1.750 1.750 1.750 

I alt kassefinansieret 1.500 1.750 1.750 1.750 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Som et led i implementeringen af Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi, blev der i maj 2021 etableret 

et Bæredygtighedshus på Jernbanegade 3 i Kolding gågade. Formålet med Bæredygtighedshuset er, at om-

sætte viden og inspiration til borgere, virksomheder og studerende samt at facilitere samarbejde, projekter 

og initiativer på tværs af kommunen og lokale aktører.  

 

Bæredygtighedshuset har efter 1 år opnået nedenstående resultater:  

 Ca. 3.500 antal besøgende 

 5 udstillinger (bæredygtighedsstrategien, erhvervslivets bidrag til den grønne omstilling, bæredygtig 

jul, livet i havet og vild have) 

 Ca. 100 arrangementer/events 

 15 praktikanter (fordelt både på afklaringsforløb, arbejdsprøvning, studiepraktik og virksomhedsprak-

tik) 

 

Derudover, så lægger Bæredygtighedshuset rammer til forskellige fællesskaber og samarbejder, herunder 

bl.a. Swap Spot, Voksenfritteren, Ungeklimarådet, Green Streets, Kolding Pride, Grøn Expo, case-samarbej-

der med bl.a. SDU, Designskolen, UC Syd, IBA, folkeskoler og byens ungdomsuddannelser. 

 

I Bosætnings- og imageanalysen blev Bæredygtighedshuset desuden fremhævet som et positivt eksempel 

på et åbent fællesskab, som de ønsker sig flere af sammen med bl.a. Godset og Trapholt.  

 

Fortsættelse af Bæredygtighedshuset 
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Der er kun afsat midler til at fortsætte Bæredygtighedshuset indtil udgangen af 2023. For at sikre langsigtet 

planlægning og en større strategisk indsats, ønskes der afsat midler til Bæredygtighedshusets grundfinan-

siering, som går til husleje, drift, udstillinger, events mv. i årene 2024-2026 på 650.000 kr. årligt.  

 

 

 

Deltidskoordinator og studentermedhjælpere til Bæredygtighedshuset 

Ovenstående resultater er opnået ved at bruge overskudsmidler fra coronaperioden til at opruste Bæredyg-

tighedshusets mandskab midlertidigt med 1 deltidskoordinator og 3 studentermedhjælpere. For at bibeholde 

ovenstående niveau som er nødvendigt for at bemande huset indenfor butikkernes åbningstid, ønskes der 

derfor et ændringsforslag på 400.000 kr. årligt i 2023-2026.  

 

Synlighed og kommunikation omkring bæredygtighed  

Kolding Kommunes store ambitioner på bæredygtigheds-dagsordenen bør bakkes op kommunikativt for at 

skabe en endnu større synlighed omkring indsatsen. Det vil kræve supplerende midler at løfte niveauet for 

kommunikation så kommunen opnår den omtale som ambition og indsatser berettiger til.  

 

I bosætnings- og imageanalysen svarer 8 ud af 10 borgere vurderer, at det har betydning for dem, at kom-

munen har fokus på bæredygtighed, klima og den grønne dagsorden. Kigger vi ud over kommunegrænsen, 

så har resten af danskerne lavt kendskab til Kolding Kommunes fokus på bæredygtighed. Kun 14% af de 

øvrige danskere er enige eller overvejende enige i at ”Kolding kommune sætter klima og bæredygtighed på 

dagsordenen”.  

 

Der mangler i dag derfor en samlet branding, kampagne og paraply-side, der kan viderebringe kernefortæl-

lingen om bæredygtighed i Kolding, vores ambitioner, mål, projekter og handlinger. Ikke kun på kommunalt 

niveau men sammen med alle byens aktører.   

 

For at lykkedes med ovenstående ønskes der et engangsbeløb på 400.000 kr. i 2023.  

 

Udviklingskonsulent til Bæredygtighedssekretariatet 

Bæredygtighedssekretariatet drifter og driver Bæredygtighedshuset til dagligt, og huser Kolding Kommunes 

tværgående programgruppe for Bæredygtighed, hvor store bæredygtighedsindsatser implementeres og ud-

vikles, herunder bl.a. DK2020 og Food2030.  

 

Alle eksisterende ressourcer i Bæredygtighedssekretariatet (som består af 4 personer) er derfor allerede af-

sat til eksisterende projekter og indsatser, men der opleves stor efterspørgsel på viden, sparring, samar-

bejde og projektdeltagelse fra sekretariatet. For at imødekomme efterspørgslen ønskes der derfor at ansæt-

tes et ekstra årsværk til sekretariatet, hvis hovedopgave skal bestå i at:  

 Søge funding og finansiering sammen med fundraiser-korpset til at geare vores eksisterende indsat-

ser og få midler til nye 

 Skabe partnerskaber med erhvervslivet og foreninger omkring bæredygtighed og CO2-reduktioner 

 Udvikle og facilitere processen med at udvikle Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi i 2023, 

hvor den nuværende skal revurderes 

 Indgå i politisk og strategisk prioriterede projekter og indsatser indenfor området 
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Udspecifikation af ændringsforslag (Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bæredygtighedshuset 2.0 2023 2024 2025 2026 

Grundfinansiering (husleje/drift/events):  650 650 650 

Deltidskoordinator + studentermedhjælpere 400 400 400 400 

Udviklingskonsulent 700 (1 PE) 700 (1 PE) 700 (1 PE) 700 (1 PE) 

Branding/websted 400    

     

 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-07 – Styrkelse af ressourcesituationen i By- og 

Udviklingsforvaltningen 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Administrationspolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 16. august 2022, sag nr. 27 

 

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

Navn:....................................... Jan Krarup Laursen 

Tlf. nr.:………………………….79791323 

E-mail:..………………………...laurs@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.000 1.000 1.000 1.000 

I alt kassefinansieret 1.000 1.000 1.000 1.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Forvaltningen er præget af stor travlhed, som skyldes flere faktorer – mange opgaver, stigendende komplek-

sitet i opgaverne, bæredygtig omstilling, stor politisk bevågenhed på flere større opgaver, eftervirkninger fra 

corona, udfordringer med rekruttering på flere områder mv. 

  

Dette betyder, at der må prioriteres hårdt i opgaverne, og der er ikke ledige ressourcer (buffer) som kan akti-

veres, når nye henvendelser modtages. Derfor er det situationen, at igangsætning af nye lokalplaner nød-

vendigvis må afvente, at igangværende planer afsluttes. Derfor kan der være ½-3/4 års liggetid på igangsæt-

ning af fx nye planer. Det skal i den forbindelse nævnes, at der også er stort pres på miljøområdet og trafik-

området, som bidrager ind i planlægningen. 

  

På byggesagsområdet er der også et stort pres, som betyder, at vi nærmer os loftet for de nationale service-

mål for sagsbehandlingstider på alle kategorier. Oveni denne udfordring ligger problemstillingen beskrevet i 

ændringsforslag ADM-S-04 om at der oppebæres en mindre indtægt på ca. 2 mio. kr. årligt ift. indtægtsbud-

gettet, hvilket betyder, at hvis der ikke prioriteres budgetmidler til dette område, skal forvaltningen bære min-

dreindtægten på lønområdet – hvilket igen betyder, at der nødvendigvis må ske reduktion på 3-4 stillinger i 

forvaltningen. 

 

I forhold til rekrutteringssituationen er der hård kamp om gode medarbejdere mellem kommuner, rådgivere, 

byggefirmaer mv. Det betyder, at der er lønpres og at det er vanskeligt at tiltrække erfarne medarbejdere. 

Derfor rekrutteres i højere omfang nyuddannede medarbejder, som kræver mere – hvis der overhovedet kan 

findes egnede kandidater. 
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Den fremtidig markedssituation er vanskelig at forudse – hvis der opstår længerevarende lavkonjunktur, kan 

det betyde at opgavepresset aftager i en periode. Omvendt nødvendiggør indsatsen med bæredygtig omstil-

ling af alle kommunens opgaver flere ressourcer til opgaveløsningen i de kommende år – bl.a. med afprøv-

ning af nye udbudsvilkår, nye materialer, flere hensyn i planlægningen mv. 

 

Det afsatte beløb på 1.000.000 kr. årligt skal styrke planområdet med 1 PE + sikre styrkelse af miljøvurde-

ringsteamet og trafikteamet med de afledte opgaver. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-08 – Julebelysning i centerbyerne 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:…………………Administrationspolitik 

Vedtaget: ................................ Plan og Teknik den 24. august 2022, formandsafgørelse 

 

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

Navn:…………………………...Mads Astrup Sørensen 

Tlf. nr.:………………………….79790290 

E-mail:..………………………...madsa@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 150 150 150 150 

I alt kassefinansieret 150 150 150 150 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Lunderskov, Christiansfeld og Vamdrup modtager årligt tilskud fra Kolding Kommune til julebelysningen. De 

seneste tilskud udgjorde henholdsvis 34.618 kr., 59.618 kr. og 56.618 kr. I alt 150.854 kr. 

 

Opsætning af julebelysningen er forskellig for de tre byer. I Vamdrup er det Handelsforeningen der har an-

svaret. Opbevaring, renovering og opsætning foretages af en lokal elinstallatør. I Lunderskov er det Lunder-

skov Handels-, Håndværker- og Industriforening (LHHI) der står for julebelysningen, opsætning og nedtag-

ning klares af frivillige. I Christiansfeld er det Handelsstandsforeningen der har ansvaret for julebelysningen, 

hvor det også er frivillige der sørger for opsætning og nedtagning. 

 

Tilskuddene fra Kolding Kommune kan kun delvis dække de udgifter der er til julebelysningen i de tre center-

byer. Vamdrup Handelsforening, Christiansfeld handelsstandsforening, LHHI, Vamdrup Byforum, Forum 

Christiansfeld og Lunderskov Lokalråd ønsker derfor et fast årligt bidrag fra Kommunen på 100.000 kr. til 

hver af de tre centerbyer. Derudover et større tilskud hvert tredje år til vedligeholdelse og nyindkøb. Sam-

menlignet med 2021 betyder det en merudgift på 150.000 kr. årligt. 

 

Forslaget understøtter et attraktivt byliv. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-A-01 – Kommunens bilflåde 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Administrationspolitik 

Vedtaget: ................................ Økonomi og Strategi den 22. august 2022 sag nr. 13 

 

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

Navn:....................................... John Burchardt 

Tlf. nr.: ..................................... 79792105 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 170 560 690 1.340 

Nettoanlæg 680 1.560 520 2.560 

I alt kassefinansieret 850 2.120 1.210 3.900 

 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse:  

Kolding Kommune har vedtaget en bæredygtighedsstrategi, hvor ét af målene er at reducere den samlede 

CO2-udledning fra de kommunale køretøjer med 50 pct. Det foreslås derfor, at der igangsættes en omlæg-

ning af kommunens bilflåde til elbiler. Dette forslag indeholder midler til løbende udskiftning af de minibiler, 

der er en del af kommunens leasingaftale. Omlægning til el-biler vil reducere Kolding Kommunes CO2-udled-

ning betydeligt og samtidig sender det et stærkt signal til borgerne om, at kommunen kører ”grønt” for der-

med at bidrage til den grønne omstilling.  

 

Den samlede omlægning drejer sig om 134 biler. Omlægning til el-biler sker løbende med 17 biler i 2023, 39 

i 2024, 13 i 2025 og 65 i 2026. Udover merudgifter til leasing skal der etableres ladestandere. Der er regnet 

med 0,8 ladestandere pr. elbil og omkostning på 50.000 kr. pr. ladestander. Merudgiften pr. bil ved leasing af 

el-bil fremfor de nuværende biler er 10.000 kr. årligt inkl. brændstofbesparelsen. Merudgiften indregnes det 

år, der omlægges.  

 

Tabel 1: Forventede driftsomkostninger fordelt på politikområde 

 

(Beløb i hele 1.000 kr.)  2023 2024 2025 2026 

Centralforvaltningen                10                   20                20             100  
By- og Udvikling                10                   20                40                60  
Børne- og Uddannelsesforvaltningen                 -                      -                   -                  20  
Social og Arbejdsmarked                10                 100             130             170  
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(Beløb i hele 1.000 kr.)  2023 2024 2025 2026 

Senior og sundhed              110                 330             390             820  
Fleet management                30                   90             110             170  
Total              170                 560             690          1.340  

 

 

En analyse udarbejdet af Rambøll i samarbejde med Kolding Kommune konkluderer, at investeringen ved at 

omlægge til el-biler kan give en samlet gevinst efter 10 år på ca. 4,5 mio. kr. Initialomkostningerne ved inve-

steringen er så store, at der vil gå et godt stykke tid, før der er en gevinst ved investeringen.  

 

I forhold til bæredygtighed og CO2 konkluderer en analyse lavet af Rambøll i samarbejde med Kolding Kom-

mune, at omlægning til elbiler ved medføre en direkte reduktion af den samlede CO2-udledning fra Kolding 

Kommunes bilflåde. Forslaget understøtter dermed byrådets mål om bæredygtig vækst.   

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Økonomi og Strategi 

Erhvervspolitik 
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ERH-S-01 – Markedsførings- og eventpulje 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Erhvervspolitik  

Vedtaget: ................................ Økonomi og Strategi den 22. august sag nr. 13 

 

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

Navn:....................................... John Burchardt 

Tlf. nr.: ..................................... 79792105 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 1.000 1.000 1.000 1.000 

I alt kassefinansieret 1.000 1.000 1.000 1.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse:  

Der foreslås oprettet en eventpulje med det formål at styrke Kolding Kommunes markedsføringsaktiviteter, 

events og kulturelle aktiviteter. Puljen skal finansiere deltagelse i events som Royal Run, VM i orienterings-

løb m.v. Beløbet på 1,0 mio. kr. om året tilføres markedsføringspuljen. 

 

Baggrunden for forslaget er, at de nuværende midler ikke er tilstrækkelige til at fastholde / tiltrække større 

events til Kolding. De nuværende midler på området omfatter markedsføringspuljen, sportsmarkedsføringsaf-

taler og midler til tiltrækning af events og udgør i alt 2,6 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og derfra 1,5 mio. 

kr. årligt. Bestående af: 

 1,5 mio. kr. i 2023 og 2024 samt 0,5 mio. kr. fra 2025. Beløbet i 2023 og 2024 er disponeret til Kol-

ding Venue, mens de 0,5 mio. kr. i 2025 og 2026 ikke er disponeret. 

 0,7 mio. kr. årligt til sportsmarkedsføringsaftaler. Beløbet er ikke disponeret. 

 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2024 i markedsføringspulje. Beløbet er ikke disponeret. 

 

For borgerne vil en forøgelse af puljen bidrage til at gøre kommunen attraktiv. Med en forøgelse af puljen vil 

det også i højere grad være muligt at understøtte kommunens bosætningsstrategi og branding i øvrigt. Der-

med understøttes også byrådets målsætning om bæredygtig vækst. Forslaget har endvidere den konse-

kvens, at Økonomi og Strategi i nogle sammenhænge vil deltage i prioriteringen af aktiviteter på f.eks. 

Idræts- eller Kulturområdet. 

 

Såfremt forslaget ikke vedtages, vil det i højere grad være nødvendigt at fravælge deltagelse i større events, 

og der vil være aktiviteter, Kolding kommune ikke har råd til at deltage i. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ERH-S-02 – Campus Kolding 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Erhvervspolitik  

Vedtaget: ................................ Økonomi og Strategi den 22. august 2022 sag nr. 13 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 2.000 2.000 2.000 2.000 

I alt kassefinansieret 2.000 2.000 2.000 2.000 

 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse:  

Der skal arbejdes målrettet for at styrke Campus Kolding og dermed Koldings position som Trekantområdets 

universitetsby og én af Danmarks bedste studiebyer. Der er behov for at afsætte midler til at tiltrække flere 

studerende til eksisterende uddannelser, tiltrække nye uddannelser, udbygge efter-/videreuddannelsesområ-

det og facilitere øget samarbejde med virksomheder for at få flere dimittender i job. Formålet er at øge kend-

skabet til Kolding som en attraktiv studieby med mange forskellige videregående uddannelser. 

 

Forslaget indebærer, at der afsættes 1,8 mio. kr. årligt under erhvervspolitik til at understøtte Campus Kol-

dings indsats med markedsføring, koordinering, aktiviteter m.v. samt ansættelse af to strategiske medarbej-

dere og en studentermedhjælper i Strategisk Vækst, hvor Campus Kolding er organisatorisk forankret. Der 

skal ske en kortlægning af, hvordan Kolding kan styrkes som uddannelsesby. 

 

Derudover afsættes 0,2 mio. kr. årligt til oprettelse af en Campus-liv – studiebypulje. Puljen skal i særlig grad 

understøtte kulturelle aktiviteter i campusområdet, herunder etablering af midlertidige mødesteder i området. 

Flere af de studerende i Kolding skal opleve, at byen indeholder oplevelser og aktiviteter målrettet de stude-

rende, så de ikke bare studerer i byen, men også flytter hertil. 

 

Kolding Kommune skal være en tydelig samarbejdspartner for uddannelses- og kulturinstitutionerne samt 

erhvervslivet med henblik på at skabe de optimale rammer for livet som studerende. Denne vigtige opgave 

får allerede opmærksomhed i bl.a. Kolding Rektorforum, Campus Kolding og igennem strategiske partner-

skabsaftaler med eksterne aktører.   
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Vedtages forslaget ikke er der risiko for, at Kolding ikke i samme grad kan udnytte muligheden for at skabe 

et unikt studiemiljø i campusområdet og de omkringliggende områder.   

 

Forslaget understøtter bæredygtig vækst, da der investeres i, at Kolding også i fremtiden er en studieby, 

samt social bæredygtighed, da der arbejdes for de studerendes sociale miljøer gennem Campus Kolding, 

herunder studiebypulje.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
 



275 
 

ERH-S-03 –  Fremtidig organisering af bylivsaktiviteter i 

Kolding Midtby 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Erhvervspolitik  

Vedtaget: ................................  Økonomi og Strategi den 22. august 2022 sag nr. 13 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 220 500 500 500 

I alt kassefinansieret 220 500 500 500 

 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Den 21. juni 2022 behandlede Byrådet en sag om den fremtidige organisering af bylivsaktiviteter i Kolding 

Midtby. Byrådet besluttede at pålægge By- og Udviklingsforvaltningen at udarbejde to ændringsforslag til 

budget 2023, der understøtter en ny model for organisering. Dette forslag er det ene af de to ændringsfor-

slag, og det skal ses i sammenhæng med forslag ADM-S-05, som bliver behandlet i Plan og Teknik. 

 

Covid-19 presset på økonomien og detailhandlens krise har betydet, at City Kolding har måttet skære ned på 

lønomkostninger, og foreningen vurderer selv, at City Kolding i den nuværende organisering ikke er en bæ-

redygtig løsning på sigt. Foreningen gør i særlig grad opmærksom på, at der er behov for, at Kolding Kom-

mune hjælper med opgaver som snerydning samt drift og løbende fornyelse af julebelysning. Også i forhold 

til udvikling af nye bylivsaktiviteter vurderer City Kolding, at der er behov for hjælp.  

 

I årene 2021, 2022 og 2023 har Kolding Kommune afsat i alt 1,440 mio. kr. til bylivspuljen, som Kolding 

Egnsteater har udmøntet i samarbejde med City Kolding. Det var meningen, at puljen skulle udfases i 2024, 

men City Kolding vurderer, at der er behov for at tilskuddet fastholdes med 0,5 mio. kr. årligt. City Kolding og 

Egnsteateret er enige om, at et årligt tilskud til bylivsaktiviteter fremover bør gives direkte til City Kolding, så 

der ikke længere er økonomiske aftaleforhold mellem de to parter. 
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Såfremt forslaget vedtages anbefales det, at udarbejde en samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og 

City Kolding, som også omfatter det årlige tilskud fra Liv-i-City-midlerne som udmøntes til City Kolding en 

gang om året. 

 

Det samlede forslag om fremtidig organisering af bylivsaktiviteter understøtter bæredygtig vækst med sit fo-

kus på byudvikling og et attraktivt byliv.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ERH-S-04 – Studie- og innovationsmiljø 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Erhvervspolitik  

Vedtaget: ................................ Økonomi og Strategi den 22. august 2022 sag nr. 13 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 750 0 0 0 

I alt kassefinansieret 750 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse:  

Kolding Kommune skal arbejde målrettet for at styrke Koldings position som én af Danmarks bedste studie- 

og innovationsbyer. Kolding skal skabe rammerne, der kan støtte op om tværfagligt samspil og forretnings-

ideer med innovationshøjde i international særklasse. De studerende og andre interessenter skal hjælpes 

med at udvikle nye, bæredygtige idéer, der kan bidrage til at løse de udfordringer, samfundet står overfor. 

 

Det fremgår af Erhvervs- og Vækstpolitikken 2020-2024, som blev vedtaget af Byrådet i efteråret 2020, at 

Kolding skal være fyrtårn for design, innovation og iværksætteri. Herunder blev det besluttet at der skal ud-

vikles et kreativt innovationsmiljø, der forbinder studerende, iværksættere og eksisterende virksomheder.  

 

Derfor er der behov for at afsætte midler til at undersøge mulighed for at etablere et samlingssted, der kan 

understøtte et studie- og innovationsmiljø. Derudover kan stedet også være bindeled til andre funktioner i 

form af socialøkonomiske virksomheder, sociale værksteder mv. 

 

Forslaget indebærer, at der afsættes 0,75 mio. kr. i 2023 til en analyse, der skal kortlægge muligheder for 

etablering af et studie- og innovationsmiljø. Samlingsstedet skal være i umiddelbar nærhed til uddannelses-

steder og bymidte. Det pålægges Kommunaldirektøren at gennemføre analysen. 

 

Kolding Kommune skal være en tydelig samarbejdspartner for uddannelses- og kulturinstitutionerne samt 

erhvervslivet med henblik på at skabe de optimale rammer for livet som studerende. Denne vigtige opgave 

får allerede opmærksomhed i bl.a. Kolding Rektorforum, Campus Kolding og igennem strategiske partner-

skabsaftaler med eksterne aktører.   
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Vedtages forslaget ikke er der risiko for, at Kolding ikke i mindre grad kan udnytte muligheden for at skabe et 

unikt studie- og innovationsmiljø.  

 

Forslaget understøtter bæredygtig vækst, da der investeres i, at Kolding også i fremtiden er en studie- og 

innovationsby, samt social bæredygtighed, da der etableres et sted, hvor forskellige grupper kan mødes.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ERH-S-05 – Medlemskab i Den Vestdanske Filmpulje 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Erhvervspolitik  

Vedtaget: ................................ Økonomi og Strategi den 22. august 2022 sag nr. 4 

 

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: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 200 200 200 200 

I alt kassefinansieret 200 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse:  

Kolding Kommune har støttet produktion af en kommende film af Anders W. Berthelsen med 2,000 mio. kr. 

Det anslås i en rapport fra Den Vestdanske Filmpulje, at der er positive regionaløkonomiske effekter som 

følge af investeringer i filmproduktion.  

 

Derfor foreslås det, at afsætte penge til medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje. Det vil koste Kolding 

Kommune 200.000 kr. årligt at være medlem af Den Vestdanske Filmpulje. Medlemskabet forudsætter, at 

Kolding Kommunes ansøgning til filmpuljen bliver godkendt. Målet med medlemskab i filmpuljen er både 

større kendskab til Kolding, men også positive økonomiske afledte effekter i form af investeringer og arbejds-

pladser. At få film til byen giver spændende og anderledes oplevelser for både borgere og virksomheder i 

Kolding.  

 

Ændringsforslaget understøtter bæredygtig vækst, da det vil fremme kulturen i Kolding og samtidig styrke 

brandingen af byen.  

 

Hvis forslaget ikke vedtages kan Kolding potentielt blive overset i forbindelse med nye danske filmprojekter.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ERH-A-01 - Nye videregående uddannelser, medfinansiering 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Erhvervspolitik 

Vedtaget: ................................ Økonomi og Strategi den 22. august 2022 

 

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

Navn:....................................... John Burchardt 

Tlf. nr.: ..................................... 79792105 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettoanlæg 0 12.500 12.500 12.500 

I alt kassefinansieret 0 12.500 12.500 12.500 

 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse:  

En af Kolding Kommunes ambitioner er at styrke Koldings position som Trekantområdets Uddannelsesby 

omfattende såvel videregående uddannelser, som f.eks. universitetsuddannelser som faglige uddannelser, 

og dermed bygge videre på det eksisterende grundlag og udvikle sig til én af Danmarks bedste studiebyer. 

Dette kan bl.a. gøres ved at tiltrække nye uddannelser, og derved udbygge videreuddannelsesområdet.  

 

Folketinget vedtog sidste år en aftale om udflytning af videregående uddannelser. Aftalen betyder, at en 

række videregående uddannelser skal flyttes ud af de større byer. Hvis en af de statslige uddannelsessteder 

vil etablere ny videregående uddannelser i Kolding, skal Kolding Kommune medfinansiere etablering af ud-

dannelser. Medfinansiering kan fra 2024 udgøre op mod 12,5 mio. kr. årligt. 

 

Vedtages forslaget ikke er der risiko for, at Kolding ikke kan etablere de eventuelle uddannelsespladser og 

derved ikke kan styrke sin position som Trekantområdet universitetsby.  

 

Forslaget understøtter bæredygtig vækst, da der investeres i, at Kolding også i fremtiden er en attraktiv uni-

versitetsby.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BER-A-01 – Ny brandstation i Kolding 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ......................... Beredskabspolitik  

Vedtaget: ................................ Økonomi og Strategi den 22. august 2022 sag nr. 13 

 

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

Navn:....................................... John Burchardt 

Tlf. nr.: ..................................... 79792105 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Nettodrift 0 0 -1.040 -1.040 

Anlæg 10.000 30.000 5.000 0 

Deponering / reduceret lånemulig-

hed 
0 0 0 0 

I alt kassefinansieret 10.000 30.000 3.960 -1.040 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Baggrund.  

Trekantområdets Brandvæsen har en kontraktlig aftale med Falck om brandslukningen i Kolding by. Kontrak-

ten løber indtil udgangen af 2024 og herefter er der en option på forlængelse i op til 4 gange 1 år, med lø-

bende ½ års opsigelsesfrister. Brandudrykninger i Kolding by udgår fra Falcks brandstation på Kolding Havn. 

Falck ejer bygningerne, men bygningerne ligger på lejet jord. Grunden er lejet af Kolding Havn og lejekon-

trakten udløber i 2025. Ændringsforslaget tager derfor afsæt i, at der skal findes en ny placering til brandsta-

tionen i Kolding by, som skal være klar i løbet af 2025.  

 

På den nuværende adresse er også det regionale ambulanceberedskab placeret. En ny placering heraf ind-

går ikke i nærværende ændringsforslag. 

 

Brandstationen er i dag centralt beliggende på Kolding Havn. Stationen er en såkaldt sammensat station be-

stående af en fast bemanding i døgnvagt og personale på tilkald. Der er i dag et krav om en maksimal udryk-

ningstid og fra stationen kan de fleste dele af Kolding by og omegn dækkes inden for en acceptabel respons-

tid. Der er som nævnt kun en brandstation i Kolding by, hvilket er kendetegnende for sammenlignelige byer i 

Jylland, hvor kun Århus har mere end én station.  
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Det er vurderingen, at de bygningsmæssige behov vil være på ca. 1.300 m² og helst i 1-2 plan af hensyn til 

udrykningstiden. Herudover bør der være ca. 2.500 m² som udenomsplads til manøvre område, klargørings-

plads mv. Det er væsentligt at den fysiske placering tilgodeser en så optimal dækningsgrad af Kolding by 

som muligt, og at der tages hensyn til gode tilkørselsforhold (i flere retninger) og omkringliggende boligområ-

der af hensyn til støj. Brandstationen skal opfylde de skærpede arbejdsmiljøkrav og skal blandt andet af hen-

syn til sod og partikelforurening skabe mulighed for etablering af et rent og et urent område.  

 

 

Det er vurderingen, at en ny brandstation koster mellem 21.000 og 24.000 kr. pr. m² ekskl. moms, hvilket for 

en brandstation, der opfylder behovet, vil stå i 30-35 mio. kroner. Grundkøb er ikke indregnet. I ovennævnte 

skal der naturligvis tages højde for den i øjeblikket noget usikre markedssituation. Nærværende ændringsfor-

slag tager udgangspunkt i en samlet pris på 45,0 mio. kr. 

 

Det er forudsat, at Kolding Kommune selv opfører og betaler byggeriet. Det betyder, at Kolding Kommune 

fremover vil få en årlig lejeindtægt. Et anlæg opført af Kolding Kommune vil skulle indgå i kommunens andel 

af landets samlede anlægsramme. Byggeriet vil også kunne opføres af en ekstern med Trekantområdets 

Brandvæsen som lejer. I så fald indgår byggeriet ikke i anlægsrammen (og Kolding Kommune modtager hel-

ler ikke lejeindtægten). 

 

I forhold til deponering vil beløbet uanset konstruktion skulle fordeles mellem de 5 kommuner i Trekantområ-

dets Brandvæsen fordelt forholdsvist efter indbyggertal. Ved indgåelse af lejeaftaler, om benyttelse af ejen-

domme, lokaler m.v., der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal der således deponeres. Der 

vil være tale om opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, loka-

ler m.v. inklusive moms.  

 

Der kan være særlige forhold der gør sig gældende i forhold til bygherrekommunen. Det må antages, at Kol-

ding ikke både skal deponere og afholde anlægsudgiften.  

 

Som alternativ til ændringsforslaget kan overvejes udarbejdelse af en budgetnote. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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EJD-A-01 – Opdaterede fysiske udviklingsplaner 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Ejendoms- og Boligpolitik 

Vedtaget: ................................  Økonomi- og Strategiudvalget den 22. august 2022 sag nr. 13  

 

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

Navn:....................................... John Burchardt 

Tlf. nr.: ..................................... 79792105 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2023 2024 2025 2026 

Anlæg 600 600 600 600 

I alt kassefinansieret 600 600 600 600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Med baggrund i Budgetstrategi 2022-2025 blev der udarbejdet og vedtaget en procedure for arbejdet med 

de fysiske udviklingsplaner. Proceduren skulle synliggøre behovet for fremtidige udgifter til drift og anlæg, 

der er afledt af de fysiske udviklingsplaner.  

 

I forbindelse med proceduren blev der opgjort et behov på 0,600 mio. kr. årligt i den kommende budgetperi-

ode til at sikre opdaterede fysiske udviklingsplaner på alle områder. Med proceduren sikres et fast rul, såle-

des planerne og det heraf afledte anlægsbehov holdes ajour. Dette er vigtigt, fordi de fysiske udviklingspla-

ner indeholder en plan for, hvordan kommunens institutioner holdes opdateret i forhold til de borgernære op-

gaver, der skal løses, samt at rammerne fordrer det pædagogiske eller plejemæssige princip, der er politisk 

besluttet på området.   

 

Hvis de fysiske udviklingsplaner ikke revideres løbende risikerer de at blive glemt, og nødvendige forbedrin-

ger kan blive overset. Det kan medføre, at Kolding Kommune ikke lever op til de politisk besluttede princip-

per på området. Løbende revidering af de fysiske udviklingsplaner understøtter målet om økonomisk bære-

dygtighed. Det er bæredygtigt at have overblik over nødvendige investeringer og kunne planlægge langsigtet 

efter disse. De fysiske udviklingsplaner skal, i forlængelse af dette, fremover opdeles i kapacitetsforslag og 

ønsker.   

 

Der udarbejdes planer på fire områder; senior, daginstitution, skole og social. Planen på social skal udarbej-

des fra ny. Med dette ændringsforslag udarbejdes denne plan i 2023. De tre andre planer er lavet for nylig 

og opdateres med 1 plan årligt i den kommende periode. Fra 2025 startes en ”halvvejsopdatering” af pla-

nerne. De 0,6 mio. kr. anvendes konkret til revidering af de fysiske udviklingsplaner i samarbejde mellem et 
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eksternt arkitektfirma og Kolding Kommune. (Intern Byg). Arbejdet med de fysiske udviklingsplaner ses som 

en del af arbejdet med bedre anlægsstyring samt at kortlægge det nødvendige udgiftspres, som det er be-

skrevet i budgetstrategi 2023-2026 (mål 2 og 8). 

 

I de nuværende fysiske udviklingsplaner for de 4 store velfærdsområder ligger et investeringsbehov på 200 

mio. kr. – 300 mio. kr. for hvilke, der kun i begrænset omfang er fremsendt ændringsforslag til budget 2023. I 

takt med at de fysiske opdateringsplaner opdateres vil der til de kommende års budgetlægninger blive frem-

sendt yderligere ændringsforslag afledt af de fysiske udviklingsplaner. Af ændringsforslagskataloget til bud-

getlægningen 2023 vil det fremgå, hvilke konkrete ændringsforslag, der allerede nu er fremsendt af de for-

skellige udvalg. 
 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
 


