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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

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

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

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

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift – Køb af kapacitet 

hos kulturinstitutionerne Trap- 

holt, musikskolen og bibliote- 

ket til afholdelse af ”Kultur i 

arbejde” 

 

 

 
149 

 

 

 
149 

 

 

 
149 

 

 

 
149 

Nettodrift – projektledelse og 

administration af ”Kultur i ar- 

bejde” 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

I alt kassefinansieret 249 249 249 249 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

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

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

Resultaterne fra projektet er gode, idet deltagerne vurderer deres arbejdsevne dobbelt så høj 
efter endt forløb, og dette fortsætter i perioden efter, hvilket indikerer, at resultaterne er per- 
manente. Desuden oplever deltagerne, at angst og depressionssymptomer er faldende igen- 
nem forløbet, og deltagerne rapporterer om genvunden selvtillid og lyst til arbejdslivet. Når 
man rammes af disse typer psykisk sygdom, sker der ofte tilbagefald, men for deltagerne på 
Kultur i arbejde har 59% ikke tilbagefald efter et år. I pilotprojektet deltog der 107 borgere, og 
ud af de borgere, der havde et job, da de blev sygemeldt, var 94% fortsat i beskæftigelse ved 
projektets afslutning. 

De foreløbige resultater fra Kultur i arbejde er ikke væsentligt bedre end den vanlige indsats 
bestående af mindfullness og virksomhedspraktikker i forhold til raskmelding og tilbagevenden 
til et eventuelt job. Men projektet adskiller sig på to væsentlige parametre, som det først på 
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lidt længere sigt vil vise sig, om de giver resultater. For det første giver mange af deltagerne 
udtryk for, at det er fundamentalt, at de bliver mødt med et tilbud, der ikke handler så meget 
om sygdom, men om at få et andet input i deres liv, og reelt en mulighed for at ”flytte” deres 
tanker og deres fokus over på noget andet, som yderligere inspirerer og lærer dem noget nyt. 

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

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

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

tekerne og Jobcenter Kolding 

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

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

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

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

 
Deltagelse i Kultur i arbejde vil indeholde: 

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

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

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

Ændringsforslag 

Forslag nr./Tekst: ............ AU-S-02 – Fritidsjob børn/unge 

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 300 300 300 300 

I alt kassefinansieret 300 300 300 300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

En række undersøgelser slår fast at fritidsjob virker for unge - senest påvist i en rapport udar- 

bejdet af LG-Insight udarbejdet for den A.P. Møllerske støttefond ” Udsatte unges fritidsjob og 

iværksætteri”. Hele familien vinder faktisk ved det – i udsatte familier. 

Fritidsjob giver erfaring med arbejdsliv og et praktisk gøremål i fritiden, hvilket for nogle også 

er vejen ind i fællesskaber. 

Det kan være vejen til større forståelse af det at være en del af et arbejdsliv og forskellige ud- 

dannelser. Det er også slået fast. Kolding Kommune har gennem de senere år fået større fokus 

på de gavnlige effekter af både erhvervspraktik for folkeskoleelever og fritidsjob for unge. Fra 

2021 er der indført obligatorisk erhvervspraktik for elever i 8. klasse. 

Øget indsats: 
 

Gennem samarbejde mellem grundskoler, ungdomsskole og ungecenter Kolding er der ligele- 

des lavet samarbejde omkring systematisk kortlægning og formidling af fritidsjob for unge. Et 

praktisk eksempel på samarbejde er COOP Crew der hjælper unge ind i fritidsjob. Det har væ- 

ret en stor succes for de unge der har deltaget. Modellen omkring COOP Crew har vist sig at 

være særdeles effektiv til at få flere unge i fritidsjob. Også de unge som normalt ikke ville fin- 

de vej ind i fritidsjob. 

På den baggrund foreslås et initiativ der skal være motor omkring fritidsjob til flere unge 
 

- Oprette en fritidsjobkoordinator på tværs af både skoleområdet, ungdomsskolen, STU 

og ungecenteret. 

- Koordinatoren skal arbejde tæt sammen med erhvervslivet i Kolding – gennem de 

kanaler der allerede er, herunder Business Kolding samt Erhvervsklubben Kolding 

Handel og Erhverv 

 

Målet er primært at flere elever, unge og specialskolelever gennem fritidsjobindsatsen får en 

større tilknytning til uddannelse og/eller arbejde, som led i at forbedre deres livschancer. 
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Dette forventes samtidigt at medføre færre unge på eksempelvis uddannelseshjælp. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

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

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

Vedtaget: ....................... Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

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

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 300 300 300 300 

I alt kassefinansieret 300 300 300 300 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

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

nelse og job’ gennem obligatoriske undervisningsforløb. 

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

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

opprioritering af temaet ’Uddannelse og job’ i folkeskolen. Arbejdet skal understøtte indfrielsen 

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

ser skal øges frem mod 2025. 

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

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

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

dervisningen i temaet. 

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

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

til at skabe fælles rammer og retning for læring i temaet, så alle børn løftes og ’klædes på’ til 

at kunne træffe kvalificerede valg om uddannelse og job. 

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

i samarbejdet mellem bl.a. folkeskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsuddan- 

nelsesinstitutioner og erhvervsliv. 

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

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

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

gifter til elevers virksomhedsbesøg under forløbene og lignende. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............. BUU-S-04 - Finanslovsmidler til flere lærere til folkeskolen 

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

Vedtaget: ....................... Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Udgift til ansættelse af flere 

folkeskolelærere 
6.877 6.877 6.877 6.877 

Driftstilskud fra staten -6.877 -6.877 -6.877 -6.877 

Nettodriftsudgift 0 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

I finansloven for 2020 afsatte regeringen midler til at ansætte flere folkeskolelærere i kommu- 

nerne. I 2020 modtog Kolding Kommune 4,7 mio. kr., mens den udmeldingen for 2021 ligger 

på 6,877 mio. kr. Beløbene for 2022 og frem er endnu ikke meldt ud. I tabellen er det derfor 

beløbet i 2021, der er lagt ind i overslagsårene. 

I kriterierne for udmøntningen fremgår det blandt andet, at 

 
 som betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes kommunerne til, at tilskuddet 

anvendes til lærere i folkeskolen, herunder i specialklasser og specialskoler samt til ud- 

gifter i tilknytning til de revisionspåtegnede regnskaber. 

 der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, 

hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse 

med formålene. 

 

Da modtagelsen af midlerne afhænger af, at midlerne anvendes som beskrevet i formålsbe- 

skrivelsen, er der ikke nogen kassemæssig virkning af forslaget. Modsat i 2020 er der ikke 

krav om at puljemidlerne i 2021 skal anvendes ud over det vedtagne budget på området. 

Anvendelse af midlerne 
 

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 13. januar at udmønte midler- 

ne som en fortsættelse af udmøntningen i 2020, således at skolerne kan fastholde det øgede 

niveau de modtog i 2020. Stigningen fra 2020 til 2021 fordeles herudover mellem skolerne in- 

klusiv specialundervisningstilbud. 

Midlerne blev i 2020 målrettet omstillingsprocessen på skoleområdet, med henblik på at un- 

derstøtte læringsmiljøerne på skolerne. På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 11. de- 

cember 2019, blev det besluttet, ”at man følger finanslovens hensigt med at styrke 

kerneopgaven til gavn for børnene i skolerne ved tilførsel af flere lærertimer. De øgede 
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lærertimer skal indtænkes til at booste omstillingen vedtaget i budget 2020 og frem. 

Lærertimer og kvalitet i understøttende undervisning vil give mulighed for lokalt aktivt at 

styrke den vedtagne omstil- lingsproces og sikre et fundament på den enkelte skole, der kan 

anvendes til udvikling af fæl- les inkluderende læringsmiljøer til gavn for børnene”. 

De samlede finanslovsmidler vil i 2021 medføre, at der vil kunne ansættes ca. 13 lærere på 

kommunens skoler. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: BUU-S-05 Midler til håndtering af faglige udfordringer og indsatser 

for at styrke trivsel 

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

Vedtaget: ....................... Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Udgift til indsatser 3.900 0 0 0 

Driftstilskud fra staten -3.900 0 0 0 

Nettodriftsudgift* 0 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) * Det angivne beløb er det forventede 

beløb. Udgiften vil blive justeret til driftstilskuddet, når det konkrete beløb kendes, således at 

nettodriftsudgiften bliver 0 kr. 

Beskrivelse: 

Regeringen har den 18. februar 2021 indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Sociali- 

stisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, 

Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne om håndtering af faglige udfordringer og indsatser 

for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannel- 

ser frem mod sommeren 2021. 

Der er samlet sat 600 mio. kr. af, hvoraf de 244 mio. kr. vedrører skoleområdet i kommuner- 

ne. Midlerne tildeles via bloktilskuddet, hvorfor Kolding Kommune anslås at modtage 1,6% 

svarende til 3,9 mio. kr. Midlerne fordeler sig på: 

 

Beløb i mio. kr. Landsplan Anslået i 

Kolding 
Fagligt løft frem mod sommer   

Ramme til ekstraundervisning, tolærerordninger, øget åb- 

ningstid i SFO m.v. 

174 2,78 

Indsatser for at styrke trivslen   

Ramme til indsatser i regi af PPR 44 0,70 

Ramme til indsatser i regi af klubber 15 0,24 

Ramme til elevråd 10 0,16 

Forårsmotionsdag 1 0,01 

 

Ud over tilførslen af midler indgår der i aftalen en mulighed for, at skolerne frem mod sommer- 

ferien 2021, får øget frihed til at omlægge undervisning og lave lokale løsninger. Herunder ind- 

går en mulighed for lokalt at fravælge at udarbejde elevplaner. 
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Det indgår i aftaleteksten omkring midlerne at: 
 

”For så vidt angår de midler, der går til de kommunale skoler, lægger aftalepartierne vægt på, 

at kommunerne ikke laver centrale regler for udmøntning af pengene. Partierne ønsker, at der 

er frihed til at prioritere lokalt på skolerne i forhold til, hvilke konkrete indsatser der giver me- 

ning lokalt.” 

Derudover fremgår det, at kommunerne skal anvende tilskuddet hovedsageligt til folkeskolee- 

lever i 9. og 10. klasse inden udgangen af juni 2021. Der er dog også mulighed for at priorite- 

re elever på andre klassetrin samt at øge åbningstiden i SFO ved konvertering af understøtten- 

de undervisning. 

Det er et krav, at tilskuddet lægges oven i budgetterne for 2021. Kommunerne skal indsende 

detaljerede redegørelser for hvordan midlerne er fordelt og skal herudover i 3. kvartal redegø- 

re for brugen af midlerne. Der er endnu ikke indgået aftale mellem KL og regeringen omkring 

form og indhold i dokumentationskravet. 

Anvendelse af midlerne 
 

Under forudsætning af at midlerne tilføres området, vil Børne- og Uddannelsesudvalget be- 

handle den konkrete udmøntning i Kolding Kommune på udvalgsmødet 10. marts 2021, med 

henblik på, at sikre en hurtig udmøntning til skolerne. 
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Ændringsforslag 
 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ BUU-S-06 – Styrkelse af skoleområdet 

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 2.500 6.000 6.000 6.000 

I alt kassefinansieret 2.500 6.000 6.000 6.000 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Den konkrete udmøntning foretages i Børne- og Uddannelsesudvalget. Der er dermed ikke mu- 

ligt at konkretisere effekter på nuværende tidspunkt. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ BUU-S-07 – Naturvejleder 3–16-årige 

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 250 500 500 500 

I alt kassefinansieret 250 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Ved at øge Naturskolens ressourcer med en naturvejleder mere, vil endnu flere børn få mulig- 

hed for fantastiske oplevelser i og med naturen. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............. BUU-S-03 - Finanslovsmidler til minimumsnormering 

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

Vedtaget: ....................... Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Udgift til ansættelse af mere 

pædagogisk personale 
12.400 12.400 12.400 12.400 

Driftstilskud fra staten -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 

Nettodriftsudgift 0 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

I finansloven for 2020 afsatte regeringen midler til at øge normeringen i dagtilbud i kommu- 

nerne i forbindelse med indførelse af minimumsnormeringer fra 2025. I 2020 modtog Kolding 

Kommune 8,2 mio. kr., mens den foreløbige udmelding for 2021 ligger på ca. 12,4 mio. kr. 

Beløbene for 2022 og frem er endnu ikke meldt ud. I tabellen er det derfor beløbet i 2021, der 

er lagt ind i overslagsårene. 

I finanslovsaftalen indgår et krav om, at kommunerne i 2025 skal leve op til en minimumsnor- 

mering på højst 6 børnehavebørn eller 3 vuggestuebørn pr. voksen (pædagogisk personale), 

som opgjort af Danmarks Statistik. Ved seneste opgørelse for regnskab 2019, lå Kolding Kom- 

mune bedre end det krævede med 5,7 børnehavebørn og 2,9 vuggestuebørn pr. pædagogisk 

personale. Det indgår dog i aftalen mellem forligspartierne for 2021, at der skal arbejdes på en 

opdateret opgørelsesmetode for normeringer. Det endelige krav vedrørende minimumsnorme- 

ringer kan ændres som følge heraf. 

I kriterierne for udmøntningen fremgår det blandt andet, at 

 
 som betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes kommunerne til, at tilskuddet 

anvendes til pædagogisk personale i daginstitutioner (kommunale, selvejende og 

udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner) i form af løn- og pensionsudgifter 

og relaterede udgifter i form af overhead (husleje, it, kompetenceudvikling m.v.) samt 

til udgifter i tilknytning til de revisionspåtegnede regnskaber. 

 det er en tilskudsbetingelse, at det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget 

for 2021 på dagtilbudsområdet. 

 der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, 

hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse 

med formålene. 
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I 2020 indgik det i kriterierne, at midlerne ikke kunne anvendes til privatinstitutioner, ligesom 

midlerne ikke kunne indregnes i forældrebetalingen. Fra 2021 er dette imidlertid ændret. Mid- 

lerne indregnes derfor i det grundlag, som de private institutioner får beregnet deres tilskud på 

baggrund af, og som taksten for forældrebetaling beregnes ud fra. 

Da modtagelsen af midlerne afhænger af, at midlerne anvendes ud over det vedtagne budget, 

er der ikke nogen kassemæssig virkning af forslaget. 

Anvendelse af midlerne 
 

Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker at udmønte midlerne som en fortsættelse af udmønt- 

ningen i 2020, således at institutionerne kan fastholde det øgede niveau de modtog i 2020. 

Stigningen fra 2020 til 2021 fordeles tilsvarende i 2020 ud fra tildelingsmodellen således at 

forholdet mellem socioøkonomisk tildeling og grundnormering er uændret. 

Inklusiv midlerne fra forældrebetaling medfører de samlede finanslovsmidler, at der i 2021 vil 

kunne ansættes 34 pædagogiske personaler med samme fordeling af pædagoger og medhjæl- 

pere som pt. 

Konsekvenser for forældrebetaling 
 

Tilskuddet skal som beskrevet som udgangspunkt indregnes i forældrebetalingen på området. 

Hvis man fortsat opkræver 25% af udgiften på området, vil det dermed give en stigning på ca. 

119 kr. for en vuggestueplads og 59 kr. for en børnehaveplads. 

En eventuel ændring af taksten forudsætter en fornyet byrådsbeslutning på baggrund af en 

indstilling fra Børne- og Uddannelsesudvalget. 
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Fritids- og Idrætspolitik 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

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

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

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

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 131 174 174 174 

I alt kassefinansieret 131 174 174 174 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Den 23. april 2019 godkendte Økonomiudvalget projekt vedrørende opførsel af trailcenter i Se- 

est. I den forbindelse blev der ikke indarbejdet budget til drift af centeret. Driftsudvidelsen in- 

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

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

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

i naturen. Trailcentret er for både idrætsforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere. 

Centret er taget i brug i oktober 2020. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

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

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

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

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 488 650 650 650 

I alt kassefinansieret 488 650 650 650 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

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

samarbejde, at sørge for, at der skabes bedre muligheder for at inkludere udsatte grupper i fri- 

tids-, idræts- og kulturlivet. Målgruppen er børn og unge i aldersgruppen 6 – 18 år. Et aktivt 

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

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

at langt størstedelen af Aktiv Fritids børn kommer fra Kolding by. Det er ikke overraskende af 

flere grunde; dels har Kolding By været et opmærksomhedspunkt fra starten, dels at der fin- 

des i en langt større andel af udsatte boligområder, flere sociale indsatser og dermed flere 

samarbejdspartnere, f.eks. Get2Sport og ByLivKolding. 

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

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

klar forventning om vil kunne ske hos de frivillige foreninger i resten af Kolding Kommune, 

dvs. centerbyerne og landsbyerne. Den forventning bygger vi på samtaler med forskellige fore- 

ninger. 

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

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

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

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

ding, sundhedsplejerskerne, familiebehandlere, talentspejdere, skoler og klubber. Et samarbej- 

de, der er vigtigt i forhold til opsporing af målgruppen. Derudover er Red Barnet og Røde Kors 

vigtige medspillere i projektet. 

Aktiv Fritid driftes og udvikles i dag af én medarbejder, ”spilleren på midten”. Hvis vi skal ud- 

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

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

fastholde netop denne målgruppe i en fritids-, idræts og kulturaktivitet. Hidtil har projektet 
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haft succes med at opspore og koble målgruppen til fritids-, idræts- kulturlivet i Kolding by, og 

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

kræver en ekstra indsats. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ FIU-S-07 – Driftstilskud, padelcenter 

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 

 

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

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

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

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

 

 
Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 200 200 200 200 

I alt kassefinansieret 200 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

 
 
Beskrivelse: 

 
 

Driftstilskud til padelcenter ved Sydbank Arena. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

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

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

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

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Driftsudvidelse til lånefinansiering. 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift (FIU) 0 537 1.160 1.160 

Nettodrift (Uddannelse) 0 -45 -108 -108 

Nettodrift (senior) 0 -42 -100 -100 

I alt kassefinansieret 0 450 952 952 

 

Beskrivelse: 

 
Ændringsforslaget bygger på seneste projektforslag fremsendt ar arbejdsgruppen i Vester Ne- 

bel den 29. januar 2021. 

Den samlede projektøkonomi til anlægget udgør 20.500.000 kr., hvoraf 12.500.000 kr. finansi- 

eres ved låneoptagelse i realkredit (8.090.000 kr.) og ved udstedelse af pantebrev (4.410.000 

kr.). Der ydes ikke kommunal garanti vedrørende låneoptagelsen. 

De resterende 8.000.000. kr. finansieres af indsamlede midler (1.000.000 kr.), salg af forsam- 

lingshuset til Brugsen (700.000 kr.) og et kommunalt anlægstilskud (6.300.000 kr.). Anlægs- 

tilskuddet placeres konkret på projektet ”Vester Nebel Multihus, anlægstilskud” og finansieres 

ved overførsel fra det nuværende anlægsbudget med 4.500.000 kr. fra rammebeløbet til multi- 

huse og 1.800.000 fra anlægstilskud til Oasen. 

Samlet er ændringsforslaget på anlægssiden udgiftsneutralt i forhold til det korrigerede budget 

2021 pr. 2. marts 2021. 

For driften fremgår af projektforslaget et nødvendigt tilskud på 780.000 kr. samt ”veksel-øko- 

nomi” med i alt 470.000 kr. altså i alt et samlet tilskud på 1.250.000 kr. Dette tilskud er indar- 

bejdet i budgetaftalen af 2. marts 2021. 

I projektforslaget består de 470.000 kr. i ”Vekseløkonomi” af: 

 
 280.000 kr. vedrørende bustransport til idræt og hjemkundskab 

 100.000 kr. vedrørende Oasen 

 90.000 kr. vedrørende klubhus 
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For de 280.000 kr. vedrørende uddannelsespolitik gælder, at det faktiske beløb kun udgør 

108.000 kr. hvilket er indregnet i ovennævnte. Desuden er de 90.000 i tilskud til klubhus alle- 

rede en del af fritids- og idrætspolitikkens budget og konverteres til at indgå i det samlede til- 

skud på 1.250.000 kr. vedrørende multihuset. 

Der er beregnet med at multicentret tages i brug 1. august 2022. 
 

Projektet indeholder ønske om etablering af multihus Oasen i Vester Nebel. Oasen vil blive et 

hus til idrætten, kultur og foreninger, skole og institutioner og ikke mindst et mødested for alle 

byens borgere. Bestyrelsen bag projektet er i samarbejde med byens borgere, foreninger, in- 

stitutioner klar til at tage de sidste skridt for at komme videre i processen. 

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

fritids- og idrætspolitikkens mål om at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet 

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

nu at etablere et multihus i Vester Nebel. 

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

til huse i multihuset, hvilket sikrer diversitet og bred lokal forankring. 
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Kulturpolitik 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ KU-S-04 - Jazz i Trekanten 

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

Tlf. nr. ........................... 79 79 66 50 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 175 420 420 420 

I alt kassefinansieret 175 420 420 420 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

 
 

Bevillingen er en forøgelse af det nuværende tilskud til Jazz i Trekanten, der udmøntes i en fi- 

reårig samarbejdsaftale. Styrkelsen skal bl.a. muliggøre at foreningen kan søge statstilskud til 

at blive et netværksbaseret spillested, som er en ny mulighed i dette års finanslov. 

Som netværksspillested vil Jazz i Trekanten bl.a. kunne 
 

- Tilføre nye ressourcer til et øget udbud af kvalitetskultur i Kolding Kommune 

- Hjælpe kulturforeninger til at blive bedre til udvikling af deres udbud og facilitere sam- 

arbejder mellem kulturaktører i hele kommunen 

- Øge udbuddet i omkringliggende kommuner, med udgangspunkt i at det sker fra Kol- 

ding 

- Stå meget stærkere i at skaffe national egenfinansiering til store projekter og dermed 

supplere den offentlige støtte betragteligt. 

- Blive en regional netværks-organisator for jazz-aktører i hele Region SydDanmark i tæt 

samarbejde med genreorganisationen JazzDanmark, og dermed blive endnu mere syn- 

lig aktør i Kolding. Tilsvarende samarbejde kan måske etablere inden for Roots genren. 

mailto:lilam@kolding.dk
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ KU-S-05 - Pulje til kunst i byen 

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

Tlf. nr. ........................... 79 79 66 50 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 200 200 200 200 

I alt kassefinansieret 200 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

 
 

Puljen skal bruges til at etablere nye kunstværker i byen. Udpegning af værker og placeringer 

skal ske i et bredt samarbejde i By og Udviklingsforvaltningen og skal understøtte såvel Kultur- 

politik, Arkitekturpolitik, Bydesign-guiden og helhedsplanen for bymidten. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ KU-S-06 - Projektmedarbejder til løft af samarbejdet mellem 

Museum Kolding og Designskolen (2 år) 

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

Tlf. nr. ........................... 79 79 66 50 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 250 500 250 0 

I alt kassefinansieret 250 500 250 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

 
 

Midlerne skal udbetales som et ekstra tilskud til Museum Kolding. De muliggør iværksættelse 

af et fælles projekt mellem Museum Kolding og Designskolen, der skal bringe lokalhistorie, 

håndværk og design tættere på borgerne. De to institutioner vil dermed styrke det indbyrdes 

samarbejde og understøtte kommunens designvision, ved i fællesskab at undersøge og ekspe- 

rimentere med måder at aktivere lokalhistorie, håndværk og design og udfolde historisk for- 

ankrede og visionære designeksperimenter. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ KU-S-07 - Kultur, driftstilskud til Blue Bridge-festival 

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

Tlf. nr. ........................... 79 79 66 50 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 100 100 100 100 

I alt kassefinansieret 100 100 100 100 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

 
 

Blue Bridge-festivallen i Bjert har været afholdt i alt 5 gange, og kan derfor siges at være en 

stærk og voksende kulturtradition på Stenderup-halvøen. 

Med et årligt kommunalt driftstilskud på 100.000 kr. sikres en fortsat konsolidering og udvik- 

ling af festivallen. 

Med det årlige tilskud følger også en samarbejdsaftale med Blue Bridge, som forvaltningen vil 

fremlægge til politisk beslutning i første halvår 2021. 
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Seniorpolitik 



30 

 

 

Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ SEN-S-10 – Demensklovne 

Politikområde:................. Seniorpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 

 

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

Navn: ............................ Annette Lund 

Tlf. nr. ........................... 29 25 19 40 

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

 
 
Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 20 20 20 20 

I alt kassefinansieret 20 20 20 20 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

 
 
Beskrivelse: 

Afklaring af midlernes anvendelse sker i Seniorudvalget 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ SEN-S-11– Christiansfeld for seniorer 

Politikområde:................. Seniorpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 

 

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

Navn: ............................ Annette Lund 

Tlf. nr. ........................... 29251940 

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

 
 
Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 50 50 50 50 

I alt kassefinansieret 50 50 50 50 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

 
 
Beskrivelse: 

 
 

Afklaring af midlernes anvendelse sker i Seniorudvalget 
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Socialpolitik 
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Generelle oplysninger: 

Ændringsforslag 

Forslag nr./Tekst: ............ SOC-S-03 – Sikrede institutioner 

Politikområde:................. Socialpolitik 

Vedtaget: ......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Helle Damgaard 

Tlf. nr.: .......................... 21 70 30 32 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 3.000 3.000 3.000 3.000 

I alt kassefinansieret 3.000 3.000 3.000 3.000 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

På området for Socialpolitik forventes en strukturel ubalance fra 2021 på 3,0 mio. kr., for at 

der kan opretholdes et uændret serviceniveau fra 2020 ind i 2021-2024. 

Sikrede institutioner: 

Udgifterne til sikrede institutioner afholdes under budgetrammen under Socialpolitik – Familie- 

rådgivningen. 

I 2020 forventes et ekstraordinært stort merforbrug på 5,9 mio. kr., som skyldes udgifter til 

varetægtsfængslinger og anbringelser af unge på sikrede institutioner. Udgifterne til sikrede 

institutioner har gennem årene været forbundet med store udsving fra år til år med nogle år, 

hvor der ikke har været afholdt udgifter som f.eks. i 2019 til senest i 2020, hvor der forventes 

udgifter for samlet 5,9 mio. kr. Fejlagtigt blev der ikke budgetteret med en fast budgetramme 

til området ved genopretningsforliget på området til 2020. 

For at sikre et robust budgetgrundlag til at imødegå fremtidige udgifter, har forvaltningen be- 

regnet de gennemsnitlige udgifter over en 5-årig periode. Det udgør 2,8 mio. kr., som vurde- 

res at været et realistisk bud på en fremtidig budgetramme til at imødegå udgifter på området. 

Myndighedsområdet på Børn og Unge: 

Myndighedsområderne på henholdsvis børn og unge samt voksenpsykiatri udgør 75 % (212 

mio. kr.), af den samlede budgetramme og netop disse områder følges særligt tæt. Alle indsat- 

ser er fortrinsvist takstbelagte og registreres med pris, periode og omfang på den enkelte per- 

son. På baggrund heraf udarbejdes månedlig et dispositionsregnskab på enkeltsagsniveau in- 

den for de forskellige indsatstyper og områder. Oplysninger på enkeltsagsniveau, kombineres 

med forudsætninger om antal personer og gennemsnitsprisen for disse, hvilket danner grund- 

lag for den løbende økonomiopfølgning. 

Forvaltningen har på baggrund af konkrete forventninger til allerede kendte sager samt for- 

ventet prognose omkring tilgang/afgang og udviklingen i gennemsnitspriserne fra tidligere år, 

vurderet udgiftsniveauet for 2021 og der forventes balance inden for den eksisterende budge- 

tramme – med undtagelse af evt. udgifter til sikrede institutioner. 
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Ved budgetvedtagelsen for 2021 blev der besluttet reduktioner på området under Socialpolitik 

for samlet 7,1 mio. kr. for at sikre budget i balance. Et evt. stigende udgiftspres vurderes ikke, 

at kunne imødegås via reduktioner af udgifter i eksisterende sager og forventede udgiftsni- 

veauer på børn- og ungeområdet. 

Sammenligning 

Budgetrammen på myndighedsområdet til indsatser til Børn og ungeområdet udgør 50 % (145 

mio. kr.). Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har netop offentligt en analyse, 

om udviklingen i udgifter og aktivitet på anbringelsesområdet. 

Her ses et markant udgiftsfald på området i Kolding Kommune i årene siden 2013: 
 

 

Kolding Kommune: fald på 41 % 

Landsgennemsnitte: fald 5 % 

Kolding Kommune: fald på 37 % 

Landsgennemsnitte: fald 8 % 

Sammenlignet med andre kommuner er udgiftsniveauet lavt i Kolding Kommune. På en liste 

over udgifter til anbringelser pr. 0-22 årige, placerer Kolding sig i 2019 på 6. pladsen over 

kommuner med færrest udgifter på anbringelsesområder og de samlede udgifter ligger 40 % 
under landsgennemsnittet. 

 
Tilsvarende viser udgifterne på det 

forbyggende område, at Kolding Kom- 

mune ligger under landsgennemsnittet 

og at forskellen mellem landsgennem- 

snittet og udgifterne i Kolding er sti- 

gende. 

Danmarks Statistik - Forebyggende foranstaltninger – 

udgifter pr. indbygger, løbende priser (kr.) 

 

 

Der findes ikke sammenligninger for psykiatriområdet af nyere dato, men gennem den løbende 

ledelsesinformation på området, ses klare effekter af forvaltningens arbejde med Selvværd og 

Sammenhæng. Alle borgere følges tæt og der ses tendenser i indsatserne, som viser at borge- 

re får mindre indgribende indsatser. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hele landet 741 779 870 921 969 1021 1027 

Kolding 536 502 564 596 597 657 607 

Forskel 205 277 306 325 372 364 420 

Forskel i % -28 -36 -35 -35 -38 -36 -41 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ SOC-S-04 – Familieplejen, digital løsning 

Politikområde:................. Socialpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Mette Rahbek 

Tlf. nr. ........................... 79792502 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 210 150 150 150 

I alt kassefinansieret 210 150 150 150 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Alle børn har ret til et godt liv med tryghed og omsorg. For nogle børn betyder det et liv hos en 

plejefamilie. I Kolding Kommune har Familieplejen et samarbejde med over 225 (netværks-) 

pleje- og aflastningsfamilier bosat geografisk i hele Danmark. 

Familieplejen har et godt samarbejde med plejefamilierne, og samarbejdet er afgørende for bå- 

de indsatsen i forhold til barnet - og ikke mindst plejefamiliernes fortsatte lyst til og motivation 

for deres arbejde. Kolding Kommune har et godt ry blandt plejefamilierne, hvilket bl.a. resulterer 

i en succesfuld rekruttering af plejefamilier. Plejefamilierne føler sig generelt hørt, mødt og in- 

volveret i samarbejdet. 

 
Men ligesom i andre kommuner kræver rekruttering og fastholdelse af det tilstrækkelige antal 

familieplejer stor bevågenhed og forsat udvikling af nye let tilgængelige platforme. I Kolding 

Kommune ønskes det solide samarbejde med de mange (netværks-), pleje- og aflastningsfami- 

lier derfor styrket ved udvikling og implementering af en ny hjemmeside og digitale borgerven- 

lige løsninger. 

 
Den nye hjemmeside og implementeringen af let tilgængelige digitale løsninger vil styrke sam- 

arbejdet, idet både familieplejen og plejefamilierne bliver aflastet i varetagelsen af tunge manu- 

elle opgaver, såsom kontraktadministration, kursustilmelding/registrering mv. Desuden vil den 

nye løsning styrke samarbejdet og dialogen mellem plejefamilierne og de biologiske forældre, 

idet løsningen rummer en sikker kommunikationsplatform, hvilket på grund af GDPR er en stor 

udfordring i dag. 

Ved oprettelsen af den nye hjemmeside og implementering af nye tilgængelige digitale løsninger 

imødekommer Kolding Kommune en længe efterspurgt digital løsning blandt plejefamilierne. De 

nye løsninger er i tråd med Selvværd og Sammenhæng, idet plejefamilierne vil få mere tid til at 

varetage opgaverne omkring børnene, de unge samt de biologiske familier. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ SOC-S-05 – COVID-19 medarbejder, Socialområdet 

Politikområde:................. Socialpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Helle Damgaard 

Tlf. nr.: .......................... 21 70 30 32 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 250 500 0 0 

I alt kassefinansieret 250 500 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Mange misbrugende udsatte lider, som følger af den sociale isolation der er kommet i forbin- 

delse med Covid-19. 

En del af målgruppen bruger ikke de fællesskaber, der er mulighed for at bruge, som f.eks. 

Folkekøkkenet og Vækststedet. Nogen isolerer sig, mens andre forsamler sig ved åen og andre 

igen søger mod Hyttebyen. 

Kolding Kommune har i forvejen kontakt til mange af borgerne i denne målgruppen enten via 

Stof og Alkoholbehandlingen og/eller igennem psykiatri - og socialsygeplejerskerne. 

Det foreslås, at der ansættes en medarbejder (evt. med sundhedsfaglig baggrund) som i sam- 

arbejde med ovenstående aktører opsøger og hjælper denne gruppe af borgere. 

Derudover ansættes en borger i småjob med socialt frikort op til 20.000 kr. pr. år. 

Indsatsen skal modvirke følgevirkninger, som: 

 Mentale følgevirkninger: Ensomhed, angst, depression med videre. 

 Fysiske følgevirkninger: Øget misbrug, sår og forsamling i usunde fællesskaber. 

Den skal dermed bidrage til, at vi kan få kontakt og hjælpe på vej til fællesskaberne i byen 

samt bidrage til at vi sørger for, at mentale og fysiske følger afhjælpes og bliver behandlet. 

Det kan ske via aktiviteter som f.eks.: 

 Hjælpe med akutte somatiske klager 

 Hjælpe med mentale udfordringer 

 Skabe kontakt til de fællesskaber der er i byen, f.eks. Værestederne. Dette ved at gøre 

følgeskab, og nedbryde fordomme og barrierer, hvis der er sådanne. 

 Selvstændigt etablere aktiviteter sammen med grupper af borgere eller med enkelte 

borgere. Aktiviteterne skal fremme mental og fysisk sundhed. 

 Ideer, fisketur, bo i shelter en nat, løbe eller gå en tur. Flere udvikles sammen med 

borgerne, der helt sikkert har gode ideer. 

 Henvise til andre aktører, f.eks. tandbehandling, sundhedscentret, søge ydelser og 

lignende. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ SOC-S-06 – Bedre naboskab omkring Overmarksgården 

Politikområde:................. Socialpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Helle Damgaard 

Tlf. nr.: .......................... 21 70 30 32 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 100 0 0 0 

I alt kassefinansieret 100 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Naboerne til forsorgshjemmet Overmarksgården har igennem længere tid ønsket en fysisk om- 

dannelse af nogle specifikke udearealer ved Overmarksgården. 

Der har været blandt andet været problemer med salg af illegale stoffer på arealerne. Over- 

marksgårdens ledelse og naboerne har drøftet forskellige muligheder for at lave en fysisk om- 

dannelse af arealerne, der kan bidrage til at skabe en større tryghed for både naboerne og be- 

boerne på forsorgshjemmet. Der er i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen udarbej- 

det en skitse til, hvordan det fysiske miljø kan forbedres. Der afsættes i alt 100.000 kr. til at 

forbedre de fysiske forhold på Overmarksgårdens udearealer. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ SOC-S-07– Styrket indsats for unge i mistrivsel 

Politikområde:................. Socialpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Helle Damgaard 

Tlf. nr.: .......................... 21 70 30 32 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Der opleves en stigende tendens til at flere og flere unge har udfordringer i form af psykisk mi- 

strivsel. 

Mistrivsel kan antage mange forskellige former som for eksempel angst, misbrug, cutting og 

spiseforstyrrelser. Unge i mistrivsel hjælpes i Ungekontakten, hvor de modtager hjælp af en 

ungekonsulent med en socialpædagogisk uddannelse. Ungekonsulenterne udfører en helhedso- 

rienteret indsats, hvor der tages udgangspunkt i den unges situation. 

Der har gennem de sidste par år været et stigende behov for hjælp til unge i mistrivsel uden at 

området er tilført ressourcer. Det er især de mere tunge sager, der kræver en mere massiv 

indsats, der belaster teamet af ungekonsulenter, hvilket betyder, at den enkelte unge får min- 

dre støtte, end hvad der er hensigtsmæssigt. 

Der er i dag 8 ungekonsulenter, der hjælper unge i mistrivsel. Det foreslås at udvide teamet 

med en ungekonsulent. Udgiften hertil vil være 500.000 kr. fra 2021 og frem. 

mailto:dhell@kolding.dk
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Sundhedspolitik 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ SUND-S-02 – Naturkræfter, fysioterapi 

Politikområde:................. Sundhedspolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 

 

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

Navn: ............................ Annette Lund 

Tlf. nr. ........................... 29 25 19 40 

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

 
 
Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 100 100 100 100 

I alt kassefinansieret 100 100 100 100 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 

 
 
Beskrivelse: 

 
 

Der søges om midler til understøttelse af kræftrehabiliteringen i naturen, herunder holdforløb i 

form at såvel Naturkræfter for mænd med fokus på fysisk aktivitet og fællesskaber, samt 

holdtilbud til borgere med behov for et fysisk løft for at genvinde tidligere funktionsniveau. 

Tilbuddene foregår udendørs i omgivelser, der inviterer til både bevægelse og ro hvorved natu- 

rens påvirkning udnyttes til at styrke den mentale sundhed. 

Beløbet understøtter formidling og rekruttering, personaleudgifter til holdforløb samt brobyg- 

ning og samarbejde med frivillige. 

mailto:anlup@kolding.dk
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Social-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger:  

Forslag nr./Tekst: SHH-S-01 – Strukturel ubalance på voksenhandicap 

Politikområde:................. Socialøkonomi, Handicap – og Hjælpemiddelpolitik 

Vedtaget: ......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Helle Damgaard 

Tlf. nr.: .......................... 21 70 30 32 

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

Beløbsoplysninger: (Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 7.000 7.000 7.000 7.000 

I alt kassefinansieret 7.000 7.000 7.000 7.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Udgiftsudvikling og forventninger: 

På Socialforvaltningens myndighedsområde for voksenhandicap forventes en strukturel ubalan- 

ce på 7 mio. kr. fra 2021, for at der kan opretholdes et uændret serviceniveau fra 2020 ind i 

2021-2024. 

Budgetrammen på myndighedsområdet til voksne handicappede udgør 335 mio. kr. i 2021. Til 

sammenligning udgør budgetrammen for 2020 329 mio. kr. og det forventede udgiftsniveau i 

2020 udgør 343 mio. kr. Altså et forventet merforbrug i 2020 på samlet 14 mio. kr. På det 

samlede politikområde forventet balance i 2020 hvilket primært skyldes, at udvalget ved årets 

start havde disponeret med et råderum til forventet udgiftspres på området med 6 mio. kr. 

samt mindre forbrug på andre områder. 

Ved budgetvedtagelsen for 2021, som blev vurderet på baggrund af udgiftsudviklingen i maj 

2020, besluttede udvalget reduktioner for i alt 3,7 mio. kr. til at imødegå det forventede pres 

på udgiftsudviklingen i 2021. 

 
Efterfølgende er udgiftspresset steget med 

yderligere 8 mio. kr. i 2020, som forventes at 

forsætte i 2021 med helårseffekt og dermed 

forventes det ikke muligt at skabe balance på 

området i 2021. 

Området er generelt presset af øgede gen- 

nemsnitspriser. Der ses ikke en tendens til en 

markant stigning i nettotilgang af borgere, 

men derimod en stigning i udgiften til den en- 

kelte borger grundet et særligt pres på dyre 

enkeltsager, som primært kan henføres til sa- 

ger på senhjerneskadeområdet. 

 

Prognosen for 2021 tyder på, at det nuværende aktivitetsniveau fortsætter og at udgiftsni- 
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Budget og forventet regnskab 2020 / 2021 

350.000 345.347 
341.604 

340.000 331.587 335.040 

330.000 

320.000 

2020 2021 

Budget Forventet forbrug 

veauet forventeligt vil være i ubalance med ca. 7 mio. kr. Der arbejdes på at forvaltningens 

områder fra 2022, indgå i den tekniske budgettildeling på anden vis end den nuværende 

demografimodel/befolkningsprognosen. Modellen er under udvikling men intentionen omkring 

den er, at den skal kompensere på områder med særligt udgiftspres og være regulerende i in- 

deværende budgetår. 

Økonomisk og faglig styring 

Forvaltningen arbejder målrettet og struktureret med at skabe sammenhæng mellem den øko- 

nomiske og faglige styring. Indsatserne på myndighedsområdet følges tæt og alle indsatser er 

fortrinsvist takstbelagte og registreres med pris, periode og omfang på den enkelte person. På 

baggrund heraf udarbejdes månedlig et dispositionsregnskab på enkeltsagsniveau inden for de 

forskellige indsatstyper og områder. Oplysninger på enkeltsagsniveau, kombineres med forud- 

sætninger om antal personer og gennemsnitsprisen for disse, hvilket danner grundlag for den 

løbende økonomiopfølgning. Dette sker i tæt samspil mellem den enkelte socialrådgiver, con- 

troller og faglig leder/koordinator. 

Forvaltningen har på baggrund af 

konkrete forventninger til allerede 

kendte sager samt forventet progno- 

se omkring tilgang/afgang og udvik- 

lingen i gennemsnitspriserne fra tidli- 

gere år, vurderet udgiftsniveauet for 

2021. 

 

 

 

Sammenligning 

Forventet budget og udgiftsudvikling i 2020 og 2021 (2021-niveau) 

Nationale tendenser viser et stigende udgiftspres på området og rigtig mange kommuner ople- 

ver markante udgiftsstigninger. En nylig opgørelse fra KL viser udgiftsudviklingen i Region 

Syddanmark, hvor Kolding (ved opgørelse pr. 2. kvartal 2020) udviste det største udgiftsfald. 

Efterfølgende er udgifterne steget, som følge at tilgang/stigning i dyre sager og en ”genbereg- 

ning” af det forventede udgiftsniveau vil vise, at Koldings udgiftsudvikling fra 2. kvartal 2020 

til forventet regnskab 2020 er steget med 2,3 %. Således vil det beregnede fald være 7,3 % 

og Kolding Kommune vil forsat være den kommune med det største udgiftsfald. 

Den særlige tendens i Kolding Kommune vurderes, at skyldes Socialforvaltningens arbejde 

med Selvværd og Sammenhæng, da der ud over stigningen i gennemsnitspriserne grundet 

særligt dyre sager også ses bevægelser, hvor borgere får mindre indgribende indsatser. 
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Klimapolitik 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ KLI-S-02 – Drikkevandsbeskyttelse og grøn pulje 

Politikområde:................. Klimapolitik 

Vedtaget: ......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Jakob Sønderskov Weber 

Tlf. nr. ........................... 29200051 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 900 700 700 700 

I alt kassefinansieret 900 700 700 700 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Fokusområde: 

Indsatsen ligger centralt inden for de to fokusområder i Teknik- og Klimaudvalgets udvalgspoli- 

tik: 

- Vi vil fastholde høj forsyningssikkerhed 

- Beskytte grundvandet mod forurening 

 
Beskrivelse: 

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folke- 

parti har indgået en aftale om at reducere risikoen for nedsivning af pesticider inden for vand- 

værkernes boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). BNBO er en beskyttelseszone, der er 

udlagt omkring alle vandværkernes indvindingsboringer, og som kan være sårbar i forhold til 

nedsivning af pesticider. Der kan derfor være et ekstra behov for beskyttelse i disse områder. 

 
Opgaven med at nedbringe risikoen for nedsivning af pesticider indenfor BNBO skal varetages 

af kommunerne i samarbejde med vandforsyningerne og landbruget. Opgaven er opdelt i 2 fa- 

ser. 

 
I fase 1 skal kommunen gennemgå alle BNBO i forhold til behov for yderligere indsatser på 

landbrugsjord og øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål. 

Dernæst skal kommunen afsøge muligheden for at indgå frivillige aftaler med lodsejere inden- 

for BNBO. Kan der ikke indgås frivillige aftaler, skal kommunen gøre brug af muligheden for 

påbud og forbud (rådighedsindskrænkninger). 

 
Kommunen skal desuden tage stilling til, hvorvidt vaskepladser indenfor BNBO skal flyttes. 

Kommunerne skal være i mål med opgaven inden udgangen af 2022. 

Forligsparterne bag aftalen vil løbende vurdere opgavens fremdrift, og er kommunernes ind- 

sats ikke gennemført i 2022 igangsættes fase 2. Fase 2 er et forbud mod sprøjtning med pesti- 

cider indenfor BNBO. 

mailto:jaweb@kolding.dk
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Lodsejere indenfor BNBO kompenseres for tab i både fase 1 og 2. Udgifter til erstatninger be- 

tales af vandforbrugerne via vandregningen. 

 
I Kolding Kommune er der ca. 100 BNBO fordelt på 34 vandværker. Dyrkede landbrugsarealer 

indenfor BNBO udgør ca. 25 %. Der er p.t. 86 forskellige ejere af disse arealer. Dertil skal øvri- 

ge arealer med erhvervsmæssig anvendelse af pesticider og disses lodsejere lægges til oven- 

stående. Denne del er ikke endeligt opgjort. 

 
Ovenstående omfatter følgende: 

 Planlægning af opgaven – herunder en møderække med Kolding Vandråd og 

landboorganisationer, der arbejder i Kolding Kommune 

 Risikovurdering for samtlige BNBO 

 Møder, forhandling og aftaleindgåelse med dels lodsejere og vandforsyninger 

 Erstatningsberegninger 

 Modelopstilling og udvaskningsberegninger til dokumentation 

 Tinglysningsudgifter, juridiske dokumenter, juridisk assistance og evt. klagesager 

 Diverse administrative opgaver/møder/politiske indstillinger mv. 

 
Lovgivning og vejledning kom på plads i udgangen af 2019. Ovenstående opgave er fra kom- 

munal side estimeret til et ressourceforbrug på 1,5 PE/år for hvert af de tre år. Dertil kommer 

udgifter til konsulentbistand i starten, på de områder hvor kommunen ikke har tilstrækkelige 

specialkompetencer. Fra 2023 skal beskyttelseszonerne opdateres og nye aftaler forhandles 

hver gang der etableres nye boringer og foretages væsentlige ændringer. Dette skønnes til ½ 

PE/år. Der gennemføres sideløbende en informationsindsats for at minimere – helst helt fjerne 

– anvendelsen af bekæmpelsesmidler i private haver i de boringsnære områder. 

 
Fra 2023 afsættes årligt 400.000 kr. i en grøn pulje som skal understøtte omlægning til skov 

eller natur indenfor indvindingsoplandene, hvor grundvandet dannes. 

 
Kommunen er via bloktilskud alene blevet kompenseret med ca. 200.000 kr. i både 2020 og 

2021, hvilket er langt fra de nødvendige ressourcer til at nå aftaler med alle vandværker. 

 
Forvaltningen har gennemført planlægning af opgaven i form af afholdelse af indledende mø- 

der samt dele af risikovurderingerne. Ressourcer hertil blev trukket fra opgaven med revision 

af vandforsyningsplanen. 

 
Bevilges der ikke ressourcer til opgaven fra 2021, vil konsekvensen være, at opgaven med at 

forhandle de mange frivillige aftaler i fase 1 ikke kan løftes, hvorfor der efter aftalens udform- 

ning, må forventes indført et centralt forbud mod sprøjtning med pesticider i BNBO i fase 2. 

Aftalerne skal fra 2023 løbende tilpasses hver gang der sker ændringer i indvindingen eller 

etableres/sløjfes boringer. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ KLI-S-05 - Generationssikring af drikkevand, ansættelse af medar- 

bejder 

Politikområde:................. Klimapolitik 

Vedtaget: ......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................. Jakob Sønderskov Weber 

Tlf. nr. ............................ 29200051 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 250 500 500 500 

I alt kassefinansieret 250 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Der ansættes en medarbejder målrettet strategisk beskyttelse af Koldings vigtigste drikke- 

vandsressourcer gennem omlægning af landbrugsdrift til skov og natur i indvindingsoplandene 

til kommunens vandværker. Skovrejsning og naturområder skal så vidt muligt understøtte re- 

kreative muligheder og outdoor-aktiviteter. 

 
Dette arbejdes skal ses i sammenhæng med gældende ordninger og projektpuljer på nationalt 

og EU-plan, f.eks. Klimalavbundsordningen, Skovrejsningsmidler, Natura2000-midler og multi- 

funktionel jordfordeling. 

 
Der skal i den forbindelse udarbejdes projektansøgninger og gennemføres foranalyser, med 

henblik på at rejse den nødvendige kapital til at realisere projekterne. 

 
Der etableres et tæt samarbejde med de relevante interessenter f.eks. Landboorganisationer, 

TREFOR, universiteter og videnscentre samt Naturstyrelsen. 
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Lokaldemokratipolitik 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ LDU-S-03 - Seest medborgerhus via bydelsrådet 

Politikområde:................. Lokaldemokratipolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ 

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

E-mail: .......................... 
 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 0 0 0 0 

Nettodrift 100 0 0 0 

I alt kassefinansieret 100 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Den nærmere beskrivelse af projektet vedtages endeligt af Lokaldemokratiudvalget. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-S-01 – Fundraiser til lokaldemokrati, foreninger m.v. 

Politikområde:................. Administrationspolitik 

Vedtaget: ......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Jakob Weber 

Tlf. nr.: .......................... 7979 6464 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 250 500 500 500 

I alt kassefinansieret 250 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Ændringsforslaget understøtter Lokaldemokratiudvalgets politiske fokusområder for perioden 

2019-2022, hvor det bl.a. skal gøres nemmere for lokalområderne at komme fra ide til resultat 

og ved at understøtte deres arbejde med fondsansøgninger. Forslaget skal endvidere generelt 

understøtte foreningslivets muligheder for hjælp til fundraising. 

For at understøtte Kolding Kommunes lokalråd i landsbyer, centerbyer og bydele samt kommu- 

nens øvrige frivillige foreningers arbejde med at søge midler hjem, ansættes yderligere en me- 

darbejder dedikeret til fundraising for lokalråd og foreningslivet. Ansættelse er forudsat pr. 1. 

juli 2021. 

Stillingen skal tilgodese kommunens mange aktive frivillige i lokalråd og foreningsliv, så de kan 

få en kortere vej fra idé til resultat. De frivillige her gør en kæmpe ulønnet indsats, så derfor er 

det vigtigt at give dem de bedste betingelser. 

Stillingen etableres i regi af fundraising-enheden i Strategisk Vækst, for at sikre faglig synergi 

og sparring ift. den nuværende strategi for fundraising. Ud over lønudgiften er indregnet om- 

kostninger til kontorhold, mødevirksomhed, ekstern bistand m.v. 

Det vurderes at vores nuværende fundraiser henter et tocifret millionbeløb hjem årligt. 
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Ændringsforslag 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-S-03 - Rengøring, merudgift afledt af COVID-19 

Politikområde:................. Serviceudgifter, diverse. 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ John Burchardt 

Tlf. nr.: .......................... 79 79 21 05 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift, Administrationspolitik 400 0 0 0 

Nettodrift, Børnepasningspolitik 2.700 0 0 0 

Nettodrift, Fritids- og Idrætspolitik 100 0 0 0 

Nettodrift, Kulturpolitik 200 0 0 0 

Nettodrift, Seniorpolitik 800 0 0 0 

Nettodrift, Socialområdet 800 0 0 0 

Nettodrift, Sundhedspolitik 400 0 0 0 

Nettodrift, Uddannelsespolitik 2.600 0 0 0 

I alt kassefinansieret 8.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Som konsekvens af COVID-19 epidemien er rengøringsniveauet hævet på tværs af kommu- 

nens faciliteter for at forhindre smittespredning. Der er i budget 2021 ikke tildelt midler til den 

øgede rengøringsindsats. Dette ændringsforslag vedrører den COVID-19-rengøring, som udfø- 

res af Rengøring, som er kommunens egen rengøringsafdeling. Det er kommunens decentrale 

enheder, som bestiller og betaler for rengøringen. 

Såfremt niveauet fra 2. halvår 2020 videreføres og bibeholdes i hele 2021, er det samlede 

skøn til COVID-19-rengøring på 8,0 mio. kr. Såfremt COVID-19-rengøringen fortsætter frem til 

1. juli 2021, skønnes udgiften til 4,0 mio. kr. Forsyningspolitik er ikke medtaget i dette forslag, 

da området er brugerfinansieret, og udgiften derfor skal modsvares i taksterne på området. 

Forudsætninger 

Timeprisen for COVID-19 rengøring var i efteråret 2020 anslået til 200 kr. pr. time, hvilket ik- 

ke inkluderede Rengøringsafdelingens faste omkostninger. Rengøring har oplevet en betydelig 

stigning i antallet af opgaver og medarbejdere. Dette har medført et betydeligt pres på de le- 

delsesmæssige ressourcer. Rengøring vurderer derfor, at det er nødvendigt at ansætte en ek- 

stra leder, såfremt COVID-19-rengøringsniveauet fortsætter i 2021. Skønnet er derfor udreg- 

net på baggrund af en timepris på 225 kr., som vurderes at være et mere realistisk estimat for 

udgiften i 2021. 

Det årlige forbrug af rengøringstimer, som kan henføres til COVID-19-rengøring, er opgjort på 

baggrund af rengøringsniveauet i uge 40 og 41 og efterfølgende nedjusteret et antal uger på 
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enkelte politikområder, hvor det antages at områdets institutioner er lukkede. Et eksempel er 

skoleområdet, som er nedjusteret med 10 ferieuger, hvor COVID-19 rengøring ikke er nødven- 

digt. 

Den enkelte forvaltning kan nedjustere rengøringsniveauet, såfremt der ikke længere er behov 

for øget rengøring som følge af COVID-19. På grund af opsigelsesvarsler skal ændringer i ren- 

gøringsniveauet ske med tre måneders varsel. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-S-06 – Budgetreserven 

Politikområde:................. Administrationspolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift -15.208 -20.551 -20.140 -19.890 

I alt kassefinansieret -15.208 -20.551 -20.140 -19.890 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

 

 
Note (Hele 1.000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

1 Årsbudget 2021 24.417 45.096 52.430 71.548 

2 Museum Kolding 0 -5.737 -5.737 -5.737 

3 Center for bæredygtighed -650 -650 -650 0 

4 Finansiering af budgetforlig -15.208 -20.551 -20.140 -19.890 

5 Budgetreserven i alt 8.559 18.158 25.903 45.921 

 
 

Note 1: Budgetbeløbet er det beløb, der fremgår af årsbudgettet for 2021. 
 

Note 2: På baggrund af notat ”Budgetnoter, november 2020” (dok.nr. 261186/20) er der be- 

sluttet flere korrektioner, herunder blandt andet Museum Kolding. Med det formål at tilveje- 

bringe den resterende finansiering af korrektionerne reduceres budgetreserven med 5,737 

mio. kr. fra 2022 og frem. 

Note 3: På Byrådets møde den 26. januar 2021 blev det besluttet at finansiere en udgift på 

650.000 kr. pr. år i 2021, 2022 og 2023 vedrørende Center for bæredygtighed (Miljøpolitik) af 

Budgetreserven. 

Note 4: Finansiering af ændringsforslag ved budgetaftalen den 2. marts 2021. 
 

Note 5: Restbeløbet i budgetreserven gemmes til senere prioritering. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-S-07 – Genstartspulje vedrørende Covid-19 

Politikområde:................. Administrationspolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

 
 

Puljen disponeres af Økonomiudvalget og anvendes til genstartsinitiativer når der åbnes op ef- 

ter Covid-19 nedlukningen. 
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Ændringsforslag 

 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-S-08 - DK 2020 

Politikområde:................. Administrationspolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................  Jakob Sønderskov Weber 

Tlf. nr.: ..........................  29200051 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 650 650 650 650 

I alt kassefinansieret 650 650 650 650 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Den nye bæredygtighedsstrategi omfatter 6 indsatsområder: 

 

 
For at lykkes med at implementere strategien og tage det lange seje træk mod 2030, er det 

afgørende, at vi får opbygget en kultur og en organisering omkring vores arbejde, så vi sikrer 

fremdrift og resultater, og som går på tværs af faggrupper, forvaltninger, lokale aktører og er- 

hvervslivet. 

Samtidig er det vigtig at der handles, men hertil kræves der ressourcer. I dette ændringsfor- 

slag vil vi fremhæve indsatsområdet Klima i balance som omfatter de CO2-reducerende indsat- 

ser. I dag har vi primært personale til myndighedsarbejdet inden for energi, og har derfor be- 

hov for tilførsel af flere ressourcer i form af både mandskab og konsulenthjælp for at få gen- 

nemført diverse undersøgelser (f.eks. solceller på store tage, el-ladestandere og konvertering 

af naturgasområder), udarbejde en CO2-reduktionsplan og til koordinering og facilitering af 

forskellige konkrete tiltag. 

Arbejdet vil blive udført som et led i DK2020-projektet, som KL, Regionerne og RealDania har 

indgået partnerskab om. 
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 Udgifter i forbindelse med konferencer, netværk, events og arrangementer 

 Gennemføre markedsføringsinitiativer til at synliggøre budskaber og resultater 

 Igangsættelse af mindre bæredygtighedsinitiativer 

 Evt. husleje i forbindelse med etableringen af Center for Bæredygtighed 

 
Beløbet dækker dels et årsværk og dels et mindre beløb til brug for køb af eksterne analyser 

og konsulentopgaver til brug for arbejdet med CO2-reduktionsplanen. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-S-09 - Lokal afledning af regnvand (LAR), ansættelse af 

medarbejder til myndighedsbehandling 

Politikområde:................. Administrationspolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Anne Kirstine Lindvang 

Tlf. nr. ........................... 21399983 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettodrift 250 500 500 500 

I alt kassefinansieret 250 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Byrådet godkendte den 28. august 2017 et tillæg til gældende spildevandsplan, hvor der gives 

de planlægningsmæssige rammer for, at borgere inden for de fælleskloakerede områder kan 

søge kommunen om selv at håndtere (oftest nedsive) 50%, 75% eller 100% af ejendommens 

regnvand og dermed få mulighed for at søge BlueKolding om en tilsvarende tilbagebetaling af 

regnvandstilslutningsbidraget. Denne mulighed er blevet indarbejdet i spildevandsplanen Blå 

Plan Kolding, som blev vedtaget af Byrådet den 18. december 2018. 

Den oprindelige beslutning om at lave et tillæg til spildevandsplanen som muliggjorde udtræ- 

den fra kloak efter model 1 – Mulighed for individuel udtræden i hele kommunen – blev truffet 

af Miljøudvalget den 2. maj 2017, sag nr. 1. 3 øvrige og mindre ressourcetunge modeller blev 

beskrevet. Ved sagens behandling var der et politisk ønske om at give mulighed til alle fælles- 

kloakerede områder, uanset forvaltningens anbefaling af, at de administrative konsekvenser af 

en sådan bred mulighed ikke kunne vurderes på forhånd. Det blev politisk tilkendegivet, at 

man ville følge udviklingen i sagsmængden. 

Flere og flere nye udstykninger og byggemodninger bygger på, eller har elementer af lokal 

regnvandshåndtering i sig. Det er derfor ikke kun borgernes ansøgninger om at udtræde fra 

spildevandsforsyningens regnvandssystem, som resulterer i sagsbehandling, men også nye ud- 

stykninger sager, hvor regnvandet ønskes håndteret lokalt. 

By- og Udviklingsforvaltningens opgørelse viser, at omfanget af ansøgninger, der skal behand- 

les, fra starten af 2018 og frem til nu er stigende og oppe på et niveau, hvor der anvendes ca. 

1 årsværk på behandlingen. Dette før, der er indløbet ansøgninger fra Vamdrup, hvor der må 

forventes et stort antal ansøgninger i 2020 og årene efter i forbindelse med kloakrenoveringen 

i den ældre del af byen. Det forventes i sig selv at kræve ca. 1 årsværk de næste år. 

Det store omfang af arbejdet med disse LAR-ansøgninger, forsinker pt. i betydelig grad arbej- 

det med de øvrige lovpligtige opgaver på spildevandsområdet, som har måttet nedprioriteres; 
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spildvandstilladelser, som medfører forsinkelse af kloakrenoveringsprojekter, lovliggørelser, 

henvendelser af forskellige karakter osv. 

Med udgangspunkt i Borgerens Centrum er det vigtigt med en grundig sagsbehandling af an- 

søgningerne om udtræden fra regnvandssystemet. Borgeren kan nemlig ikke fortryde, når 

først der er sket tilbagebetaling, da forsyningsselskabet skal have et økonomisk incitament til 

at genoptage et aftaleforhold, hvilket sjældent vil være tilfældet. Et andet element er, at det 

skal sikres, at den lokale regnvandshåndtering ikke giver risiko for problemer for naboen. 

Der søges derfor om foreløbigt 1 årsværk til at håndtere disse opgaver med tilladelser til 

nedsivning. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-S-10 - Realisering af udviklingsplan , Skovparken 

Politikområde:................. Administrationspolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................. Jan Krarup Laursen 

Tlf. nr. ............................ 51811880 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 0 0 0 0 

Nettodrift 500 250 0 0 

I alt kassefinansieret 500 250 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Med Regeringsudspillet ”Èt Danmark uden parallelsamfund” og tilhørende ny lovgivning, skal 

kommuner og berørte boligorganisationer, i regeringens udpegede hårde ghettoområder, sam- 

men sikre nedbringelse af andelen af almene familieboliger til maks. 40 %. I Kolding er Sko- 

vvejen/Skovparken på listen over hårde ghettoområder. Området har udarbejdet en udvik- 

lingsplan, som en overordnet ramme for, hvilke redskaber der ønskes anvendt, i arbejdet med 

nedbringelsen af andelen af familieboliger. 

 
Budgettet skal bruges til udvikling af udviklingsplanen 

 
I udviklingsplanen for Skovvejen/Skovparken beskrives et centralt placeret centerområde i 

omdannelsen som en helt afgørende brik, hvis området skal blive et attraktivt boligområde. 

Det fremgår at centerområdet med dets muligheder for handel er udfordret grundet beliggen- 

heden. Fremtidens erhvervsfunktioner anbefales at blive flyttet længere mod syd/Lærkevej, 

idet disse dermed vil virke som en attraktiv destination. Udviklingsplanen fastslår at den nu- 

værende centergrund i stedet med fordel kan benyttes til boligbyggeri. I den godkendte udvik- 

lingsplans beregninger indgår 30 nye lejemål, beliggende i centerområdet, disse nye lejemål er 

talt med i det samlede områdes andel af privat fortætning/private boliger. 

 
I området er ligeledes et bydelshus og et multihus tænkt ind, som en attraktiv destination for 

området. I forarbejdet for udviklingsplanen er centerområdet tænkt som en central brik i om- 

dannelsen af området, og centerområdet kan erhverves og nedrives med henblik på at opføre 

30 nye boliger samt benytte en del af matriklen til opførelse af et nyt multihus/bydelshus i tæt 

samarbejde med de involverede boligorganisationer. 
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Anlæg 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-A-01 

Politikområde:................. Administrationspolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb -31.800 -15.000 -5.000 -400 

I alt kassefinansieret -31.800 -15.000 -5.000 -400 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

 

 
Note (Hele 1.000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

1 Årsbudget 2021 31.800 15.000 50.108 71.300 

2 Finansiering af budgetaftale -31.800 -15.000 -5.000 -400 

3 Investeringsfonden i alt 0 0 45.108 70.900 

 
 

Note 1: Budgetbeløbet er det beløb, der fremgår af årsbudgettet for 2021. 
 

Note 2: Finansiering af anlægsprojekter i forbindelse med budgetaftalen den 2. marts 2021. 
 

Note 3: Restbeløbet i investeringsfonden gemmes til senere prioritering. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ ADM-A-02 – Fondspulje til medfinansiering ved fondsansøgninger 

Politikområde:................. Administrationspolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 2.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 2.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

 
 

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2021 til medfinansiering af projekter fremsendt af foreninger, lokale 

aktører m.fl. 

De principper og forudsætninger, der skal ligge til grund for, at kommunen vil være medfinan- 

sierede besluttes efterfølgende af Økonomiudvalget. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

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

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

Vedtaget: ....................... Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

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

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 300 0 0 0 

I alt kassefinansieret 300 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Godsets alarm og adgangssystem er etableret i 1997. 

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

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

vores lokaler. 

 
Foreningen Rock’ in House har indkøbt skærm og infosystem for mere end 300.000 kr. i 2019. 

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

400.000 kr. i 2020. 

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

bliver plads til endnu flere frivillige kulturskabere. 

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

vil kræve mere administration eller nævneværdige ombygninger. 
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Ændringsforslag 
 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ KU-A-05 - Kolding Stadsarkiv, foranalyse til optimering af ydre fa- 

.....................................cade og forgang 

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Lene Wul 

Tlf. nr.: .......................... 7979 1020 / 30 94 09 57 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 100 0 0 0 

I alt kassefinansieret 100 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Kolding Stadsarkiv arbejder løbende med at optimere vores kommunikation med borgerne, så 

der skabes øget opmærksomhed og kendskab til os som arkiv og de tilbud, vil stiller til rådig- 

hed. Det ønsker vi, at de fysiske rammer også understøtter. 

I 2019 arbejdede arkivet med en kommunikationsstrategi sammen med kommunikationsfirma- 

et ”Liden Tue Aps”, der stillede skarpt på bestemte målgrupper og de største styrker og udfor- 

dringer, arkivet har. Det resulterede i en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger, som 

arkivet fik overdraget i december 2019. 

Et særligt opmærksomhedspunkt rettede sig mod vores fysiske ”modtagelse”/velkomst i admi- 

nistrationsbygningen (Borgerskolen) i Nicolai, hvor det blev anbefalet, at undersøge grænserne 

for i højere grad at udnytte husets facade (der er fredet) til at invitere borgerne/brugerne in- 

denfor. Det blev påpeget, at det var afgørende, at husets ydre facade og forgang blev mere 

indbydende og inviterende for at yde de faciliteter og muligheder, der er inde i huset, retfær- 

dighed. 

Samtidig vil en ny indgang være med til at løfte oplevelsen af det samlede Nicolai-kompleks. 

Ligesom det også bidrager til at løfte bestræbelser på mere liv i midtbyen. En ny indgang til 

arkivet vil tillige indgå i en gentænkning af, hvordan stueetagen kan åbnes endnu mere op for 

offentligheden med ny indretning af lokaler og aktivitetstilbud. 

 
Da der er tale om at skulle arbejde med en fredet bygning er det nødvendigt med en profes- 

sionel foranalyse, der kan give et bud på, hvordan der kan arbejdes med både modtagelse 

udenfor og ankomsten i forgangen. Det endelige koncept skal hænge naturligt sammen med 

det resterende Nicolai. 

Der afsættes 50.000 kr. til en foranalyse og 50.000 kr. der kan indgå som en egenfinansiering 

til en fondsansøgning til selve gennemførelsen af anlægsarbejdet. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ KU-A-06 - Kulturhus Vamdrup, Kino Projekt 

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

Tlf. nr. ........................... 79796650 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 2.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 2.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Byrådet har af flere omgange bevilget midler til at etablere et kulturhus i Vamdrup i samarbej- 

de med den kulturelle forening Vamdrup Kino. 

Senest har Byrådet bevilget midler til at afsøge mulighederne for at etablere et kulturhus, der 

også rummer bibliotek. Denne proces er forløbet fra sommeren og frem til vinteren, hvor sy- 

nergi og mulighederne for en flytning og forbedring af biblioteket er blevet afsøgt. Processen 

har resulteret i et multifunktionelt hus ”Vores Hus”. 

”Vores Hus” fremstår med en ny og indbydende facade mod det nye Kinotorv. Det vil være et 

nyt fleksibelt kulturhus med bibliotek, biograf og en ny multisal, der kan udvide omfanget af 

kulturtilbud til Vamdrups borgere. De to primære aktører i huset er Vamdrup Kino og Vamdrup 

Bibliotek, men huset skaber rammerne for, at flere foreninger og byens borgere kan gøre brug 

af huset. En Kulturtorv/Foyer vil skabe rammerne for et nyt og moderne bibliotek, indrettet 

dels med permanente men også mobile reoler, som giver mulighed for en fleksibel brug af Kul- 

turtorvet. Med hyggelige siddepladser, mødesteder og børnehjørne vil biblioteket få nye, vel- 

fungerende rammer for en nutidig biblioteksfunktion. Med gode møderum og ny depotplads, er 

der også skabt optimale betingelser for de af byens foreninger, der vil komme til at bruge hu- 

set. 

I samarbejde med rådgivere er der udarbejdet et skitseforslag. Med det nye afsæt i en integra- 

tion af Vamdrup Bibliotek er projektet udvidet ud fra de originale tegninger på en udvidelse af 

Vamdrup Kino. 

Den samlede projektsum, beregnet med afsæt i det nye skitseforslaget, er på 13,860 mio. kr. 
 

Biblioteks inventar, er inkluderet i projektsummen. Sammen med Kinos investering i AV-teknik 

og inventar i Multisal og foyer, vil det betyde at ’Vores Hus’ kan fungere efter hensigten fra åb- 

ningsdagen. 

Ud over de hidtil tildelte kommunale bevillinger på samlet 4,625 mio. kr. bidrager Jens Holms 

biblioteksfond med 0,600 mio. kr. Kino bidrager med deres eksisterende faciliteter, biografsal, 
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teknikrum, toiletter samt med alt eksisterende foyerinventar, borde, stole, diske m.m. til fæl- 

les anvendelse. Kinos kontante indskud på 0,900 mio. kr. øremærkes til indkøb af AV- og bio- 

graftekniskudstyr, podier samt til indkøb af mobile stole. Med en kommunal bevilling på yderli- 

gere 2 mio. kr. udestår derfor en restfinansiering på 5,735 mio. kr. Der er i processen søgt 

fonde desværre med afslag, og der må derfor arbejdes videre med ekstern finansiering (fonde 

og/eller sponsorer) før byggeriet kan sættes i gang og realiseres. 

Koldingbibliotekernes nuværende driftsbudget til biblioteksbygningen i Vamdrup er på i alt 

0,200 mio. kr. inklusiv rengøringsudgifter. Der vil i den ny bygning være færre kvadratmeter, 

ligesom driftsudgifterne deles mellem Koldingbibliotekerne og Vamdrup Kino, og det forventes 

derfor ikke, at der skal afsættes ekstra driftsmidler. Besparelsen ved de første år at etablere 

sig i en ny bygning, forventes at kunne finansiere tomgangsdrift i den gamle bygning, indtil 

denne er solgt. 
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Ændringsforslag 
 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ LDU-A-01 - Sauna i Hejlsminde 

Politikområde:................. Lokaldemokratipolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................. Jan Krarup Laursen 

Tlf. nr. ............................ 7979 1323 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 725 0 0 0 

Nettodrift 0 0 0 0 

I alt kassefinansieret 725 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Hejlsminde Havnebad ønsker at erhverve saunafaciliteter med placering i eller omkring Hejls- 

minde Havn. Førsteprioriteten er en flydende pontonflåde på ca. 35 m². 

Den skal bestå af en sauna, et lille omklædningsrum, en badetrappe ned i vandet og mulighed 

for udspring for de mest modige. 

Adgang til flåden skal forberedes, sådan at også kørestolsbrugere kan få gode adgangsforhold 

via de adgangsramper, der allerede er etableret til havnens bådebroer. 

Bæredygtighed vil være et vigtigt element i design af flåde og sauna. Det gælder materialevalg 

og solenergi i form af solceller / solvarme på taget af saunaen. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-02 - Omfartsvej nord for Nr. Bjert (VVM) 

Politikområde:................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr. ........................... 79792885 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 600 0 0 0 

I alt kassefinansieret 600 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Fokusområde: 

Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent 

trafikstyring 

Verdensmål, delmål 9.1: 

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regio- 

nale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menne- 

skelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 

Beskrivelse: 

Økonomiudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget besluttede den 5. marts 2019 i forbindelse 

med behandling af sagen om byudviklingspotentialer i Kolding nord, at der skulle arbejdes vi- 

dere med at kortlægge behovet for infrastrukturudbygninger i den nordlige del af Kolding. 

Byudviklingen kræver, at der anlægges nye veje, og i den forbindelse er der set på forskellige 

alternativer til linjeføringen for en omfartsvej nord om Nr. Bjert. Forundersøgelser af to alter- 

native linjeføringer er gennemført i 2020. 

Undersøgelserne beskriver dels vejnettet (eksisterende og nyt) samt de trafikale konsekven- 

ser, ligesom den afdækker de bindinger, der er i området (i forhold til landbrug, skov, natur, 

landskab mv.), og beskriver de undersøgte alternativers indvirkning på samme. 

Forundersøgelserne danner grundlag for en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af anlægget. Mil- 

jøkonsekvensvurderingen er budgettet til i alt 1,30 mio. kr. Der er overført 0,70 mio. kr. fra 

budgettet til forundersøgelserne. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: .............. VEJ-A-03 - Lunderskov Storegade, etape 2.2 

Politikområde:................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: .......................... 79792885 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 3.000 0 0 0 

Nettodrift 0 205 205 205 

I alt kassefinansieret 3.000 205 205 205 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Fokusområde: 

Alle typer af trafikanter skal tilgodeses i kommunen, og vi vil være førende på trafiksikkerhed. 

Vi vil sikre bedst mulig balance mellem økonomi, varighed af anlægsperioder og gener for bor- 

gere og virksomheder, når vi gennemfører store infrastrukturprojekter. 

Verdensmål, delmål 13,1: 

Vi vil indtænke klimatilpasning og merværdier, når vi planlægger og når vi udfører bygge- og 

anlægsopgaver. 

Beskrivelse: 

Kolding Byråd bevilgede i 2018 5,0 mio. kr. til renovering af Storegade i Lunderskov. Det sam- 

lede overslag for renovering af Storegade og området omkring Lunderskov Station lød på 10,0 

mio. kr. Derfor blev bevillingen betegnet som etape 1. I første etape renoveredes Storegade 

frem til Torvet foran Lunderskov Station i samarbejde med BlueKolding. 

Der blev i 2020 afsat 2,0 mio. kr. til opstart på 2. etape. 
 

I 2020 blev der foretaget forundersøgelser, udarbejdet en helhedsplan samt detailplan på en 

del af området. Resterende beløb er overført til 2021. Med den nye bevilling på 3 mio. kr., vil 

Kolding Kommune nu gå i gang med udarbejdelse af en detailtidsplan for udførelsen. Det for- 

ventes at det samlede anlægsprojekt kan udføres i 2021. 

2. etape vil blive en total renovering af Torvet og stationsområdet i samarbejde med BlueKol- 

ding og DSB Ejendomme. Der vil som i etape 1 blive indarbejdet grønne klimasikringsløsnin- 

ger. Etape 2 vil give en helhedsløsning i det centrale Lunderskov og mulighederne for at kunne 

benytte Lunderskov Station til nye formål, vil blive bedre. Det har været naturligt, at inddrage 

stationens fremtidige anvendelse i projektet. 
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Illustration fra Helhedsplan Byfornyelse Lunderskov Station 2020. 
 

DSB har deltaget i samarbejdet om en helhedsplan for stationsområdet og har nu afsat midler 

til et fælles anlægsprojekt, som udføres med fælles rådgiver og udbud. DSB planlægger at 

renovere perron, adgangsvej, tilgængelighed og beplantning, når Kolding Kommune sætter 

midler af til at færdiggøre renovering af stationsforplads, bus- og parkeringsområde. Der udar- 

bejdes en aftale om de endelige snitflader. 

 

 
Dispositionsplan fra Helhedsplan Byfornyelse Lunderskov Station 2020. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-15 – Tankedalsvej, toplanskryds 

Politikområde:................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: .......................... 79792885 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 26.000 15.000 5.000 400 

Nettodrift 0 500 500 500 

I alt kassefinansieret 26.000 15.500 5.500 900 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Fokusområde 

Bedre fremkommelighed og mobilitet. 

 

Verdensmål, delmål 9.1 

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regio- 

nale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menne- 

skelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 

 

Beskrivelse: 

I forbindelse med, at Kolding Kommune har solgt 2 store arealer i området nord for Tankedals- 

vej er det nødvendigt, at etablere en permanent vejtilslutning til Tankedalsvej til/fra erhvervs- 

området. 

 

Der er i dag en midlertidig adgang til/fra området til Tankedalsvej. Denne adgang kan anven- 

des som byggeadgang, indtil det nye kryds er færdigt anlagt, men ikke som permanent ad- 

gang til/fra området. 

 

Der er fra Vejdirektoratets side, på grund af de store trafikmængder og Tankedalsvejs over- 

ordnede betydning som motortrafikvej, udtrykt betænkeligheder ved etablering af et alminde- 

ligt vejkryds i niveau. Et almindeligt vejkryds vil alt andet lige forringe fremkommeligheden og 

trafiksikkerheden på Tankedalsvej, og vil således være i modstrid med kommunens og Vejdi- 

rektoratets ønske om på sigt at kunne udbygge hovedlandevejen. 

 

På den baggrund stiller Vejdirektoratet derfor krav om, at en blivende tilslutning til motortra- 

fikvejen skal ske i form af en krydsning, hvor stamvejen føres under motortrafikvejen og til- 

sluttes denne med ramper og tilkørsler. Dette betegnes som et toplanskryds med niveufri skæ- 

ring. 

 

I tidligere principgodkendelse fra Vejdirektoratet var der vilkår om, at toplanskrydset senest 

skulle være anlagt den 1. januar 2022. Det forventes, at en ny frist for færdiggørelse af vejad- 

gangen forhandles på plads i løbet af foråret 2021. 
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I anlægsoverslaget for det permanente kryds er medtaget etableringen af hele toplanskrydset, 

hele den underførte stamvej frem til den interne rundkørsel i erhvervsområdet samt insitustøbt 

skrårammebro (normal funderings-forhold). Projektet er forberedt for modulvogntog. 

 

I overslaget er desuden indeholdt udgifter til anlægsarbejder, administration samt uforudsete 

udgifter. 

 

Prisen til ekspropriation (indregnet i anlægsudgiften) er opgjort ud fra et areal på 35.000 m2 

syd for Tankedalsvej, udlægget i lokalplanen er dog på ca. 76.000 m2. 

 

Anlægsoverslaget er opdateret i 2021, men baseret på detailprojektet fra 2011. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-16 - Lys cykelsti Fynslundskolen ned til hallen 

Politikområde:................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr. ........................... 79792885 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 50 0 0 0 

I alt kassefinansieret 50 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Fynslundhallens bestyrelse har ansøgt om midler til etablering af belysning på en sti der går 

fra Fynslundskolens cykelskur og frem til Fynslundhallen. Denne del af gang- og cykelstien fra 

Jordrup by til Fynslundhallen er som den eneste strækning ikke oplyst. 

 

Opsætning af 5 lyskilder på den nævnte strækning medfører, at hele strækningen fra Jordrup 

til Fynslundhallen er oplyst. 

 

 
 

mailto:heinm@kolding.dk


75 

 

 

Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-17 - Mindre vejprojekter 

Politikområde:................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr. ........................... 79792885 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 1.500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Fokusområde: 

Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent 

trafikstyring 

 

Verdensmål, delmål 9.1: 

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regio- 

nale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menne- 

skelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 

 

Beskrivelse: 

By- og Udviklingsforvaltningen har siden 2013 haft en pulje til etablering af mindre vejprojek- 

ter. Puljen er brugt til at gennemføre trafikale forbedringer i takt med realiseringen af lokalpla- 

ner for bolig- og erhvervsområder. Ligeledes er puljen brugt til at realisere borgerhenvendelser 

med ønsker om mindre foranstaltninger, der forbedrer sikkerheden eller fremkommeligheden i 

et lokalområde. 

 

Oprindeligt er puljen for 2021 på 3,932 mio. kr., idet der blev overført et større beløb fra 2020 

til 2021. Ca. 2,5 mio. kr. af disse forventes udmøntes på Teknik- og Klimaudvalgets møde den 

10. marts 2021, idet de sidste ca. 0,57 mio. kr. foreslås disponeret på udvalgsmødet i august 

2021. 

På samme møde kan der fremlægges forslag til, hvorledes de ekstra 1,5 mio. kr. kan anven- 

des. 

Følgende parametre indgår normalt i udvælgelsen af forslag til, hvilke projekter, der kan indgå 

i udmøntningen af puljen: 

 Forbedring af trafiksikkerhed/tryghed 

 Forbedring af skoleveje 

 Samlet vurdering af borgerhenvendelser 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ VEJ-A-18 - Bluebridge, befæstning kørevej + strømføring 

Politikområde:................. Vej- og Parkpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr. ........................... 79792885 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 175 0 0 0 

Nettodrift 0 0 0 0 

I alt kassefinansieret 175 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Fokusområde: 

Vi vil skabe bedre fremkommelighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent 

trafikstyring 

 

Verdensmål, delmål 9.1: 

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regio- 

nale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menne- 

skelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 

 

Beskrivelse: 

Blue Bridge Festivallen har ansøgt om midler til forbedring af festivalpladsen i Sdr. Bjert. Belø- 

bet er afsat til at kan forbedre tilkørselsmulighederne til festivalpladsen og færdiggøre de per- 

manente el- og vandinstallationer. Det er praktiske forudsætninger, der i fremtiden skal gøre 

det nemmere at arrangere festival og andre arrangementer på den naturskønne plads i hjertet 

af Sdr. Bjert. 

 

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Anlæg og Drift og festivalledelsen. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ MU-A-01 - Hylkedalen, Seest Fritidslandsskab og Grusgrav – reali- 

se .................................. ring af Den Grønne Ring og flere faciliteter til Trailcentret 

Politikområde:................. Miljøpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr. ........................... 7979 7450 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 670 0 0 0 

Nettodrift 0 140 140 140 

I alt kassefinansieret 670 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

I september 2020 stod det nye trailcenter ved Seest Idrætspark færdigt. Trailcentret er et 

kombineret klubhus, depot og mødested ude i naturen. En facilitet med servicefunktioner, der 

understøtter de mange idræts- og motionsaktive brugere af stier og ruter i naturen, og som 

kan inspirere nye brugergrupper til at komme ud. Trailcentret er for både idrætsforeninger og 

selvorganiserede idrætsudøvere. I tilknytning til trailcentret er det derfor vigtigt, at der etable- 

res en række faciliteter, som stier, MTB-spor, træningselementer til trailcentrets brugere i Hyl- 

kedalen, Seest Fritidslandsskab og Grusgrav 

 
Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt By- og Udviklingsforvaltningen ar- 

bejder derfor på at realisere den udviklingsplan, der er lavet for området i samarbejde med de 

kommende brugere. 

 
I tilknytning til Fyrtårnsprojektet, der er en statslig bevilling fra den såkaldte synergipulje, bli- 

ver der i 2020 og 2021 etableret en trappe med træningselementer fra trailcentret ned i Hylke- 

dalen, der bliver lavet stier således det er muligt at gå en rundtur i området samt et mindre 

MTB-spor. 

 
For at sprede og undgå konflikter mellem de stille brugere og brugere med høj aktion i områ- 

det, er det nødvendigt også at få etableret en række faciliteter i Seest Fritidslandskab og Grus- 

gravene. Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt By- og Udviklingsforvalt- 

ningen foreslår derfor at scenarie 2 i udviklingsplanen for området realiseres. 

 
Nærmere beskrivelse af de nye tiltag i scenarie 2: 

 

Den Grønne Ring opgraderes fra trampespor til cykelegnet sti fra Hylkedalvej og videre til Se- 

est Grusgrav og Losseplads. Dette skal give mountainbikere, trailløbere og cyklister mulighed 
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for at komme fra Trailcenteret og videre over til de store arealer i grusgraven og lossepladsen 

med muligheder for en længere og mere varieret oplevelse. 

 
Den Grønne Ring eksisterer i dag som forbindelse hele vejen rundt om Kolding by og har 

forbindelse til både Hartesløjfen og Troldhedestien. Det ønskes, at Den Grønne Ring 

skal være farbar hele vejen for både gående og cyklende, hvilket betyder, at stien, særligt fra 

Hylkedalen til Seest gl. losseplads skal forbedres. Realiseringen betyder, at et privat areal skal 

købes eller forpagtes for at skaffe adgang til en bredere sti på den gamle kørevej til 

Seest Grusgrav. 

 
I scenarie 2 etableres der endvidere også et MTB-spor i grusgraven. Sporet kan 

bruges til træning og på sigt eventuelt til konkurrencer og dermed kunne aflaste MTB-sporet i 

Marielund og i det hele taget tilbyde mountainbikerne i Kolding og besøgende udefra flere 

muligheder, end de har i dag. Se placering af stier og faciliteterne i scenarie 2 på kortet neden 

for. 

 

Realisering af projektforslaget forudsætter, at der på budget 2021 bevilges 670.000 kr. til 

Anlæg. De 140.000 kr. fra budget 2022 og frem er til drift af MTB-sporet og Den Grønne Ring 

til og henover Seest Grusgrav. 
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MTB-sporene har en blå-grøn farve på kortet, Den Grønne Ring er angivet med en grøn streg 

og det arealet der ønskes forpagtet eller opkøbet er angivet med en ternet skravering. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ MU-A-03 - Realisering af Kongeåstien – tinglysning af stiforløb, der 

.....................................også bliver en del af Kolding Kommunes egenfinansiering 

Politikområde:................. Miljøpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr. ........................... 7979 7450 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 200 0 0 0 

I alt kassefinansieret 200 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

I dag findes der allerede en stiforbindelse langs Kongeåen fra dens udløb i Vadehavet i Esbjerg 

Kommune og videre ind i Vejen Kommune til kommunegrænsen til Kolding Kommune. For at 

give borgerne i Vamdrup og turister mulighed for at gå fra Kongeåens udspring til dens udløb i 

Vadehavet, mangler der at blive etableret ca. 11 km sti fra èn af Kongeåens udspring ved 

Ødis/Ødis Bramdrup og frem til kommunegrænsen til Vejen. En del af stien langs Kongeåen i 

Vamdrup by er allerede etableret – ca. 3 km. Kongeåstien der kommer til at gå gennem de tre 

kommuner får en længde på ca. 75 km 

 

En initiativgruppe bestående af medlemmer fra Vamdrup Byforum og Kongeåmuseet har i læn- 

gere tid arbejdet på at realisere den manglende stistrækning på 11,3 km i Kolding Kommune. 

Gruppen har været i dialog med de berørte lodsejere på stistrækningen, og samtlige 13 lodse- 

jere har underskrevet en forhåndstilkendegivelse om at stien må etableres på deres jord. 

 

Stistrækningen i henholdsvis Vejen og Esbjerg Kommune er bl.a. realiseret for midler fra A.P. 

Møller Fonden. Samme Fond har tilkendegivet, at de er meget interesseret i at få det resteren- 

de stistykke i Kolding Kommune etableret, og ser frem til at få en ansøgning fra Initiativgrup- 

pen. 

 

Stien i det åbne land på ca. 8,3 km. etableres som en trampesti uden belægning, med 

bordwalks over våde områder, broer og en hængebro under Røddingvej. Det påtænkes endvi- 

dere, at der langs stistrækningen etableres rastepladser med bordebænkesæt. Ved spejderhyt- 

ten i Vamdrup er der endvidere planer om at etablere en bålhytte og en shelter. Hvor det er 

hensigtsmæssigt vil der også blive tilgang til drikkevand og toiletforhold. Stiforløbet kommer til 

at følge samme designlinje, som der er anvendt i Vejen og Esbjerg Kommune. 

 

Initiativgruppen har forventninger om, at det er muligt at finde fondsfinansiering, herunder fra 

A.P. Møller Fonden, til anlæggelse af stien med broer, boardwalks og tilhørende faciliteter som 

shelter, bålhytte, toiletadgang, infotavler, ruteafmærkning m.m. A.P. Møller fonden har imid- 

lertid tilkendegivet at et tilsagn vil blive fremmet, såfremt der ligger en mindre egenfinansie- 

ring fra Kolding Kommune og en aftale om den fremtidige drift. 
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Det er derfor forvaltningens forslag, at der på budget 2021 afsættes 200.000 kr. til tinglysning 

af stiforløb, faciliteter, lodsejererstatning m.m. Beløbet indgår samtidig som en del af egenfi- 

nansieringen fra Kolding Kommune. Såfremt det ikke lykkes at få en donation fra A.P. Møller 

Fonden, vil det sikre de allerede indgåede lodsejeraftaler med en tinglysning og dermed udgø- 

re et godt udgangspunkt for søgning af finansiering ved andre fonde. 

 

Det bemærkes, at forslaget ikke medfører afledte driftsudgifter. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ MU-A-04- Vild med vilje 

Politikområde:................. Miljøpolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr. ........................... 7979 7450 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 300 0 0 0 

I alt kassefinansieret 300 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Byrådet ønsker at Kolding Kommune tilmelder sig Miljøministerens kommunedysten om at bli- 

ve Danmarks vildeste kommune. Dysten gennemføres i 2021 og 2022 og dommerpanelet der 

består af miljøminister Lea Wermelin, Frank Erichsen og Morten DD Hansen. Ved kåring af 

Danmarks vildeste kommune vil panellet lægge vægt på parametre som biologisk fauna, krea- 

tivitet og formidling. 

 
Byrådet har indgået aftale med en initiativgruppe på Stenderup Halvøen om at deltage i dy- 

sten. By- og Udviklingsforvaltningen er derfor i dialog med gruppen om ideer til, hvordan vi får 

skabt en den vildeste Stenderup Halvø. Projektet skal tilmeldes kommunedysten inden den 24. 

marts 2021. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

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

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

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

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 1.900 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.900 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

 
 

Budgetaftalen giver 1,900 mio. kr. til projektet. Det oprindelige projekt godkendt i Fritids- og 

Idrætsudvalget den 9. juni 2020 var på 3,300 mio. kr. 

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

at etablere en kunstgræsbane, der tilgodeser de handicappedes behov. På sigt er det ønsket, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

som kan bruges af Vonsild Fodboldklub, Vonsild Skole, specialcenter, SFO og børnehave. Ba- 

nen vil også blive samlingssted for områdets borgere og kan bruges af naboklubber. Projektet 

har et samlet budget på 4,800 mio. kr. 

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

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

Kommune. 
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Ændringsforslag 
 

Generelle oplysninger: 

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

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

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

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

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

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Nettorådighedsbeløb 550 0 0 0 

I alt kassefinansieret 550 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

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

gen har bygget klubhus og etableret golfbane. Siden 2003 har klubben tillige lejet ejendom- 

men Ankerhus beliggende Egtved Alle 17, 6000 Kolding. 

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

i begrænset omfang blevet vedligeholdt og anbefales i dag nedrevet. Det foreslås derfor, at 

der i budget 2021 afsættes 550.000 kr. til udarbejdelse af miljøscreening og nedrivning af 

ejendommen. 

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

ter, værksted samt koldhal til opbevaring af maskiner. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ FIN-Ø-01 - Lånedispensation 

Politikområde:................. Finansieringspolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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

Navn: ............................ John Burchardt 

Tlf. nr. ........................... 79 79 21 05 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 
 

Bevilling: 2021 2022 2023 2024 

Langfristet gæld, låneoptagelse -8.000 0 0 0 

Langfristet gæld, afdrag på lån 155 311 312 313 

Renter 10 19 18 17 

I alt kassefinansieret -7.835 330 330 330 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune har søgt om lånedispensation på 25 mio. kr. til udbygningen af Lyshøjskolen 

fra lånepuljen for 2021 på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle 

investeringer på de borgernære områder. 

Social- og Indenrigsministeriet har ved brev af 2. september 2020 meddelt Kolding Kommune 

lånedispensation for 2021 på 8 mio. kr. til det ansøgte projekt. 

Det skal bemærkes, at lånetilsagnet er givet ud fra en forventning om afholdte anlægsudgifter 

til projektet for 25 mio. kr. i 2021. Såfremt de forventede anlægsudgifter ikke realiseres fuldt 

ud, vil der ske en tilsvarende reduktion af den meddelte lånedispensation, således at lånepro- 

centen for projektet er uændret. 

Det er forudsat at lånet på 8 mio. kr. hjemtages i den sidste halvdel af 2021 som et 25 årigt 

annuitetslån med fast rente. 

Projektet er en del af investeringsoversigten for 2021 til 2024, hvor der er afsat et rådigheds- 

beløb på 25 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022. Projektet er altså ikke afhængig af der bliver 

optaget et lån på 25 mio. kr. i 2021. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ FIN-Ø-02 – Finansloven m.v., yderligere generelle tilskud 

Politikområde:................. Finansieringspolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Tilskud og udligning -23.177 -19.277 -19.277 -19.277 

I alt kassefinansieret -23.177 -19.277 -19.277 -19.277 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

 
 

Finansloven samt øvrige statslige tiltag tilfører kommunerne en række yderligere midler i peri- 

oden 2021 – 2024. Foreløbigt er følgende forhold afklarede: 

 
  2021 2022 2023 2024 

BUU-S-03 Minimumsnormering -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 

BUU-S-04 Flere lærere i folke- 

skolen 

 
-6.877 

 
-6.877 

 
-6.877 

 
-6.877 

BØ-S-05 Midler til håndtering 

af faglige udfor- 

dringer og indsatser 

for at styrke trivsel 

 

 
-3.900 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 Tilskud i alt -23.177 -19.277 -19.277 -19.277 
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Ændringsforslag 

Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst: ............ FIN-Ø-03 – Tilskud vedrørende Corona 

Politikområde:................. Finansieringspolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Tilskud og udligning -8.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret -8.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

 
 

De samlede corona midler overført fra 2020 er på 21,6 mio. kr., heraf bruges de 8 mio. kr. til 

finansiering af yderligere rengøring (Forslag ADM-S-03). 

De resterende 13,6 mio. kr. udmøntes, når det samlede overblik efter økonomiforhandlingerne 

med regeringen kendes. 
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Ændringsforslag 

 
Generelle oplysninger: 

Forslag nr./Tekst:............FIN-Ø-04 – Tilskud til kommuner med høj kriminalitet i bo- 

ligområder 

Politikområde:................. Finansieringspolitik 

Vedtaget: .......................Byrådet den 23. marts 2021 
 

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: 2021 2022 2023 2024 

Tilskud og udligning -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

I alt kassefinansieret -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 

(- foran beløb angiver en mindre udgift/en merindtægt) 
 

Beskrivelse: 

 
 

Tilskud til kommuner med høj kriminalitet i boligområder blev ikke disponeret i forbindelse 

med vedtagelsen af budget 2021. Tilskuddet går til delvis finansiering af den samlede budge- 

taftale af 2. marts 2021. 

mailto:jobu@kolding.dk

