
Ændringsforslag 

 

BUU-A-01 – Anlægspulje til mindre opdateringer af 

bygningsmasse på Børne- og Uddannelsesområdet 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børne- og Uddannelsespolitik 

Vedtaget: ................................  Børne- og Uddannelsesudvalget den 18. august 2021, sag nr. 14 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 2.000 2.000 2.000 2.000 

I alt kassefinansieret 2.000 2.000 2.000 2.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

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

dringer af den samlede bygningsmasse på Børne- og Uddannelsesområdet. 

Flere institutioner og skoler har rettet henvendelse til forvaltningen med ønske om ændringer 

og forbedringer af bygninger. 

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

domme. Her er det By- og Udviklingsforvaltningen, der laver en vurdering og prioritering af re-

novering og vedligeholdelsesprojekterne. Disse midler til bygningsvedligehold omfatter ikke 

ændringer i anvendelse af bygninger, hvorfor midlerne ikke kan anvendes til denne type øn-

sker om ændringer. Ønskerne falder heller ikke under de fysiske udviklingsplaner i forhold til 

udbygning og tilpasning af kapacitet, hvor der regelmæssigt tages stilling til behovet på områ-

derne. 

 

Hvis forslaget vedtages, vil de decentrale enheder løbende kunne få mulighed for mindre for-

bedringer og ændringer. Det kan f.eks. handle om, at en daginstitution eller en skole i forlæn-

gelse af læringen fra coronaperioden ønsker at opdatere adgangsforholdene, så der kan skabes 

mere ro til aflevering/ hentning af børn, eller at der ønskes en overdækning af et område, så 

vuggestuebørnene kan sove ude og i tørvejr året rundt. 

 

Samlet vil forslaget understøtte, at de decentrale enheder løbende og koordineret får mulighed 

for at få foretaget små tilpasninger af bygningsmassen til gavn for de daglige brugere, dvs. 

børn og personale. 

 

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

forbindelse med den årlige budgetlægning, hvis ikke udgiften til tilpasningerne kan afholdes i 

enhedens budget eller prioriteres via flerårig opsparing. 

 

Forslaget har sammenhæng til Kolding Kommunes vision og til det strategiske spor: ” Sammen 

om bosætning og byliv”, herunder til  

• ”Sammen skaber vi rammerne for det gode liv i såvel by som på land”. 

 



Ændringsforslag 

 

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

Børne- og Skoleområdet samt Kommunale Ejendomme. Hermed sikres, at midlerne anvendes, 

hvor de gør mest gavn. 

 


