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AU-S-01 – Etablering af en Ungepulje  

 

Generelle oplysninger  

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

Vedtaget: ....................... Arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2021, sag nr. 16   

 

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

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

Tlf. nr.:  ......................... 7979 2200 

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

 

Beløbsoplysninger 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 750 750 750 750 

I alt kassefinansieret 750 750 750 750 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse 
På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 10. juni 2021 pålagde udvalget forvaltningen at udar-
bejde et forslag til de kommende budgetforhandlinger om etablering af en ungepulje. Nedenfor 
er skrevet et udkast til en beskrivelse af puljens formål samt indhold og krav til, hvilke projek-
ter der kan få midler fra puljen.  
 
Formål med at etablere Ungepuljen 
I Kolding Kommune har Arbejdsmarkedsudvalget, sammen med Børne- og Uddannelsesudval-
get, vedtaget en ambitiøs målsætning om, at i 2025:  

 søger mindst 30% af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse efter grundskolen 
 

 og 30% af de 25 årige i kommunen har gennemført en erhvervsuddannelse.    
 
For at kunne indfri disse mål arbejdes der bredt på indsatser for at understøtte dette, hvor 
etableringen af Ungecentret har været et skridt på vejen for at møde de unge på en anden 
måde end tidligere og med udgangspunkt i deres ståsted og behov (Borgerens Centrum).  
Andre måder at komme gruppen af unge i møde, som ikke går den lige vej fra grundskolen og 
videre til en ungdomsuddannelse, er ved at igangsætte forskellige initiativer, der skal inspirere 
og lære dem om forskellige fag og om at være en del af et arbejdsfællesskab og gøre en ind-
sats. Her har der igennem årene været bevilget penge til f.eks. brandkadetforløb, hvor unge, 
der ikke har været del af et fællesskab før, har lært at indgå i en større gruppe omkring brand 
og redning. Deltagelse i disse forløb har ført en del unge videre og i gang med en uddannelse. 
Ligeledes har forskellige cykelprojekter og gruppeforløb for de unge haft en afgørende betyd-
ning for den enkelte til at komme videre med sit liv og lært redskaber til at håndtere sociale 
udfordringer.  
 
Indhold i puljen og krav til projekter 
Der afsættes en pulje dedikeret til projekter målrettet at arbejde med unge - og til at finde nye 
veje i arbejdet med unge. Kolding har igennem de seneste år arbejdet med et markant politisk 

mailto:runhe@kolding.dk
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fokus på at sikre unge en god overgang til voksenlivet. Herunder er der arbejdet med flere til-
bud til unge som søger arbejde og uddannelse.  
 
Men der er stadig en række unge der har brug for en hånd i ryggen. Til det arbejde afsættes 
en pulje, der kan bruges til at igangsætte eller understøtte tiltag og projekter der sigter på at 
give nogle af de unge en ekstra indsats. Puljen målrettes projekter for gruppen af unge mellem 
15 – og 30 år, som endnu ikke er kommet i gang med job eller uddannelse, og hvor sociale 
udfordringer kan være en barriere.  
 
Arbejdsmarkedsudvalget indstiller og godkender projekter til puljen, hvor den indgår som et 
nyt redskab for at leve op til målsætningen om at øge antallet af unge, der gennemfører en er-
hvervsuddannelse.  
 
Hvis forslaget ikke vedtages og puljen ikke afsættes, vil det kræve ekstern finansiering eller 
omprioritering hver gang Arbejdsmarkedsudvalget vil gå nye veje med indsatser for unge. Og 
dermed vil udvalget ikke have mulighed for selv at igangsætte tiltag, uden at skulle søge og få 
finansiering udefra. Ligeledes stilles ofte krav om medfinansiering udefra når der bevilliges 
midler. Endvidere vil det betyde at nogle af de unge der ikke kommer i job eller uddannelse får 
en ydelse, og dermed er en udgift for kommunen.  
 

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

 

Uddannelsespolitik og Børnepasningspolitik 
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BUU-S-01 – Matematik og læsekonsulent 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  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: ........................... runhe@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 1.080 1.080 1.080 1.080 

I alt kassefinansieret 1.080 1.080 1.080 1.080 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Forslaget for både matematik- og læsekonsulent indebærer en opnormering på 1,8 PE sva-

rende til ca. 1,08 mio. kr. 

Læsekonsulent 

Byrådet har tidligere afsat midler til en særlig indsat for ordblinde elever. Bevillingen til den 

særlige ordblindeindsats udløb i 2020, men der er fortsat behov for indsatsen. Det ønskes, at 

der tilføres bevilling til en ekstra læsekonsulent, så den øgede læseindsats for ordblinde elever 

og øvrige elever, som er i læsevanskeligheder, kan fastholdes.   

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

skrive-teknologi (LST). Konkret har skolerne fået bistand til at forstå og anvende LST til hver 

enkelt elev med ordblindhed. Erfaringerne er, at lærerne omkring en ordblind elev har fået dy-

bere og mere facetteret indblik i de muligheder, LST giver til gavn for den enkelte elevs læring 

og faglige udvikling. 

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

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

Matematikkonsulent 

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

tematikkonsulent til understøttelse af elever med dyskalkuli (talblindhed) og matematikunder-

visningen generelt.  
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Til og med skoleåret 2020/2021 har Pædagogisk Center haft en matematikkonsulent svarende 

til 20 % af en fuldtidsstilling. Vedkommende har varetaget arbejdet med netværk for matema-

tikvejledere samt orienteret om prøveafvikling og nyt fra ministeriet.  

Undervisningsministeriet har gennem de sidste par år arbejdet med kommende lovgivning og 

anbefalinger omkring dyskalkuli (talblindhed). Enkelte kommuner har i dette forløb testet til-

tag, og det er varslet, at der kommer en national dyskalkulitest svarende til, at vi i dag alle-

rede teser for dyslexi (ordblindhed). Kolding Kommune har behov for en central og fagligt 

stærk matematikkonsulent til at løfte denne kommende opgave. 

Forslaget vil dels forberede Kolding Kommune til den styrkede indsats omkring talblindhed, 

som forventes at træde i kraft fra skoleåret 2022/23, dels styrke matematikfaget generelt, idet 

en matematikkonsulent på fuld tid vil betyde en udvidet understøttelse af faglærerne på kom-

munens folkeskoler. 

Hvis der ikke bevilliges midler til en matematikkonsulent vil Kolding Kommune stå uden fag-

konsulent på et af folkeskolens grundlæggende fag og færdigheder. Det vil have negativ be-

tydning for den videre understøttelse og udvikling af faget, udfoldelse af ny lovgivning og me-

toder lokalt på den enkelte skole og vil afledt få betydning for den enkelte elevs læring og ud-

vikling. 

Samlet 

En rapport fra Muusmann peger på, at niveauet jf. målinger i Program for læringsledelse, som 

Kolding har deltaget i siden 2015, viser, at ”Kolding Kommune klarer sig rigtig pænt i målin-

gerne. Kommunen har vist læring og trivsel på et højt niveau i forhold til sammenligningskom-

munerne, om end Kolding Kommune gennem programperioden har tilnærmet sig gennemsnit-

tet blandt kommunerne.” Derfor ønskes indsatser der kan højne niveauet. 

Forslaget om læse- og matematikkonsulent føjer sig til Kolding Kommunes vision, særligt til 

afsnittet ”Sammen om fremtidens kompetencer” og fokuspunkterne: 

• Alle skal rustes til mødet med fremtiden gennem fokus på trivsel, læring og uddannelse.  

• Der tages afsæt i den enkeltes talent. 

ligesom det taler ind i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitiks hovedværdi 3 ”Plads til 

forskellighed”, herunder målsætningerne om, at ”Sammen vil vi…  

• Møde børnene med fokus på de muligheder og det potentiale, de rummer  

• Skabe plads til skæve hjerner og kloge hænder – og alt derimellem  

• Sikre høj faglighed og høj pædagogisk kvalitet  

• Give børnene fysiske rammer og læringsmiljøer, der rummer børnenes forskelligheder 

Forslaget kan ses i sammenhæng med ændringsforslag om matematik- og læsevejledere: de 

to forslag er uafhængige, men vedtages de begge, vil der være en indbyrdes synergi, idet der 

via matematik- og læsekonsulenterne kan metodeudvikles og understøttes fra centralt hold, 

mens læse- og matematikvejlederne på skolerne vil udbrede og den decentrale implemente-

ring i praksis. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BUU-S-02 – Øremærkede midler til læse- og 

matematikvejledere på folkeskolerne 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  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: ........................... runhe@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 2.700 6.500 6.500 6.500 

I alt kassefinansieret 2.700 6.500 6.500 6.500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

For at styrke den faglige indsats i læsning og matematik på folkeskolerne ønskes det at kom-

petenceudvikle/ansætte både læse- og matematikvejledere på folkeskolerne. Vejlederne får 

vejlederfunktion ift. underviserne i dansk hhv. matematik og får et bredt samarbejde med 

både skolens ledelse og undervisere og med forvaltningen. Funktionen indebærer vejledning 

og rådgivning om, hvordan det faglige niveau kan øges. Gennem fokus på bl.a. ny viden og 

metoder hæves kompetenceniveauet i fagene dansk og matematik på skolerne til gavn for ele-

vernes faglige niveau, ligesom det understøttes, at metoder og faglig viden løbende opdateres 

og udvikles. 

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

gennemsnittet rent fagligt. Samtidig påpeger en rapport fra Muusmann, at niveauet jf. målin-

ger i Program for læringsledelse, som Kolding har deltaget i siden 2015, viser, at ”Kolding 

Kommune klarer sig rigtig pænt i målingerne. Kommunen har vist læring og trivsel på et højt 

niveau i forhold til sammenligningskommunerne, om end Kolding Kommune gennem program-

perioden har tilnærmet sig gennemsnittet blandt kommunerne.” Derfor ønskes det at sætte ind 

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

på Kolding Kommunes folkeskoler. 

Forslaget taler ind i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik for Kolding Kommune, her-

under hovedværdi 3 ”Plads til forskellighed” og fokus på at ”Sikre høj faglighed og høj pæda-

gogisk kvalitet” og i Kolding Kommunes vision, herunder det strategiske spor ”Sammen om 

fremtidens kompetencer”, der pointerer, at ”Alle skal rustes til mødet med fremtiden gennem 

fokus på trivsel, læring og uddannelse.” 
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Ved forslaget udmøntes i gennemsnit 0,5 lærerstilling pr. skole til læse- og matematikvejle-

dere. Forslaget kan ses i sammenhæng med ændringsforslag om matematik- og læsekonsu-

lent: de to forslag er uafhængige, men vedtages de begge, vil der være en indbyrdes synergi, 

idet der via matematik- og læsekonsulenterne kan metodeudvikles og understøttes fra centralt 

hold, mens læse- og matematikvejlederne på skolerne vil udbrede og den decentrale imple-

mentering i praksis. 

Forslaget indebærer samlet en opnormering på 12 lærerstillinger svarende til 6,5 mio. kr. Be-

løbet er 5/12 i 2022, da opstarten sker i forbindelse med starten på et nyt skoleår. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BUU-S-03 – Forsøgsordning med modulordning i SFO på 

Harte skole 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  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: ........................... runhe@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 285 285 0 0 

I alt kassefinansieret 285 285 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Skolebestyrelsen ved Harte Skole har tilkendegivet interesse for, at der indføres modulordning 

i SFO’en. Børne- og Uddannelsesudvalget har ønsket, at det i givet fald etableres som en to-

årig forsøgsordning med henblik på at få yderligere erfaringer, der kan indgå i de videre drøf-

telser ift. en eventuel udbredelse af modulordninger i SFO i Kolding Kommune. 

Modulordningen ved SFO’en på Harte Skole foreslås etableret som ved SFO’en på Fynslund 

Skole og Børnehus dvs. med fem moduler, dvs. mulighed for enten heltid, morgen, eftermid-

dag, tre eftermiddage eller to eftermiddage. 

Ved forslagets vedtagelse vil Kolding Kommune få en ekstra udgift til tabt forældrebetalingen 

på 285.000 kr., da Børne- og Uddannelsesudvalget har tilkendegivet, at budgettildelingen til 

Harte Skoles SFO ønskes fastholdt uændret.  

Modulordning i SFO’en vil give forældrene større valgmulighed. Faktuelt lå tilslutningsprocen-

ten til Harte Skoles SFO pr. 1.9. 2020 på 89 % mod et gennemsnit for kommunens SFO’er på 

83 %. Pr. 1.8. 2019 var tilslutningen til Harte Skoles SFO på 93 %, mens gennemsnittet i Kol-

ding Kommune lå på 87 %.  

Forslaget taler ind i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitiks hovedværdi 1, ”Tryghed og 

Trivsel”, der pointerer, at ”Sammen vil vi… 

• Skabe rummelige kommunale tilbud, som imødekommer børnenes, de unge og forældrenes 

behov.” 
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Hvis forslaget ikke vedtages, vil forældrene på Harte Skole ikke få valget mellem forskellige 

moduler, og der vil være færre erfaringer med modulordninger i SFO i Kolding Kommune, der 

kan indgå i de videre politiske drøftelser. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BUU-S-04 – STÆRK FRA START 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Børne- og Uddannelsesudvalget d. 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: ........................... runhe@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 600 600 600 600 

I alt kassefinansieret 600 600 600 600 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Stærk fra Start er tidlig opsporing og forebyggende indsats over for sårbare og udsatte 0-1 

årige børn og deres familier, så der kan sikres en positiv social og følelsesmæssig udvikling for 

barnet. Stærk fra Start er forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 

Stærk fra Start varetages i tæt samarbejde med Socialområdet, idet Sundhedsplejen visiterer 

til tilbuddet, der skal forebygge, at familierne får behov for mere specialiseret hjælp og støtte. 

Målgruppen for indsatsen er børn i familier, hvor forældrene er udfordrede i forhold til at skabe 

struktur i hverdagen. Det kan være børn i familier, hvor forældrene er udfordrede i forhold til 

at skabe en tryg relation til barnet. Det kan være forældre, der har svært ved at aflæse og 

imødekomme barnets behov, eller børn i familier hvor forældrene har psykiske eller begavel-

sesmæssige vanskeligheder, som udfordrer dem. 

Projektet var tidligere finansieret under Socialstyrelsen i en projektperiode på tre år fra 2018-

2020, hvor tre stillinger varetog opgaven. Efter projektperiodens ophør er der en stilling til va-

retagelse af opgaven. 35 familier har i 2021 fået tilbuddet, og efterspørgslen er stigende. Det 

betyder, at tiden til den enkelte familie ikke længere er tilstrækkelig, og at fleksibiliteten af 

indsatsen er påvirket på grund af tidsmangel. 

Forslaget indebærer en udvidelse af tilbuddet med en ansættelse, så Stærk fra Start fremover 

varetages af to ansatte. Derved vil den stigende efterspørgsel kunne imødekommes. 

En udvidelse af Stærk fra Start har sammenhæng til de politiske ambitioner på børne- og ud-

dannelsesområdet, særligt: 

”LIGE MULIGHEDER  
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Det er vigtigt, at alle børn og unge har lige muligheder for at trives og udvikle sig uanset social 

baggrund, da ikke alle børn og unge har de samme forudsætninger for at kunne klare sig godt 

i livet. For at sikre lige muligheder til alle børn og unge vil vi:  

• Have tidlige, opsøgende og forebyggende indsatser” og 

”FÆLLESSKAB OG RELATIONER  

Fællesskab og gode relationer er en livsbetingelse for os mennesker – i særdeleshed for børn 

og unge, da vi lærer og udvikler os via relationer i de fællesskaber, vi indgår i. For at styrke 

fællesskab og relationer vil vi:  

• Have fokus på, at børn og unge lærer at skabe relationer og indgå i fællesskaber.” 

Forslaget taler ligeledes ind i Den Sammenhængende Børnepolitiks hovedværdi 1 Tryghed og 

Trivsel og målsætningerne om, at ”Sammen vil vi…  

• Samarbejde med forældrene om at give børnene og de unge et trygt børne- og ungeliv  

• Skabe rummelige kommunale tilbud, som imødekommer børnenes, de unge og forældrenes 

behov.” 

Det lille barns tidlige trivsel og udvikling er af afgørende betydning for barnets senere liv. Der-

for er det centralt, at forældrene, der er udfordrede på den ene eller anden vis, støttes i at va-

retage forældrerollen og skabe trygge relationer til gavn for det lille barn. Derved forebygges 

senere mistrivsel. 

Hvis forslaget ikke vedtages, vil Stærk fra Start skulle give afslag til en række forældre og 

børn, der er vurderet at være i målgruppen til tilbuddet. På længere sigt kan det betyde, at 

barn og forældre kan få behov for tungere indsatser. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BUU-S-05 – Fremskudt funktion (PPR) 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  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 

Nettodrift 430 430 430 430 

I alt kassefinansieret 430 430 430 430 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Fremskudt Funktion er et forebyggelsesprojekt mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og de 

syddanske kommuner, som skal sikre, at børn og unge i mistrivsel får den rette hjælp i nær-

miljøet. Projektet løber i perioden 2019-2021.  

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Kolding har i projektperioden modtaget lønmidler til 

en 30 timers psykologstilling til varetagelse af funktionen. Midlerne udløber pr. 31. december 

2021.  

Det tætte og forpligtigende samarbejde i Fremskudt Funktion har især højnet kvaliteten i sam-

arbejdet om de psykisk sårbare børn og deres familier, fordi Fremskudt Funktion muliggør løs-

ninger og indsatser tættere på barnet og familiernes hverdag, f.eks. i skole/dagtilbud eller di-

rekte hjemme i familierne. 

Forslaget har sammenhæng til Den sammenhængende Børne- og Ungepolitiks Hovedværdi 1 - 

Tryghed og trivsel og til de tilknyttede målsætninger: ”Sammen vil vi…  

• Skabe rummelige kommunale tilbud, som imødekommer børnenes, de unge og forældrenes 

behov 

• Blive endnu bedre til at samarbejde om fælles indsatser, de gode overgange og et fælles bør-

nesyn  

• Sikre, at der er plads til alle i vores tilbud og fællesskaber – også børn med funktionsnedsæt-

telser, og børn som har det svært”. 



19 
 

Hvis forslaget ikke vedtages, er der ikke afsat midler til en målrettet koordinering og samar-

bejde med Region Syddanmark om psykisk sårbare børn og unge om, at målgruppen får den 

rette hjælp i nærmiljøet.  Borgerne vil kunne opleve, at vejen til den rette hjælp og koordine-

ring i kommunalt regi bliver længere. 

Det er estimeret, at der er behov for en koordinerende rolle i PPR til funktionen. Udgiften til en 

25-timers psykologstilling i PPR udgør ca. 430.000 kr., som skal afholdes af Kolding Kommune, 

hvis Fremskudt Funktion skal permanentgøres. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BUU-S-06 – Udvidet rengøring på skoler og dagtilbud 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  Børnepasningspolitik 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: ........................... runhe@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift - Skoleområde 4.200 4.200 4.200 4.200 

Nettodrift - Børnepasning 6.000 6.000 6.000 6.000 

I alt kassefinansieret 10.200 10.200 10.200 10.200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

En lære fra Coronaperioden har været de gavnlige effekter af det øgede hygiejneniveau i dag-

tilbud og skoler i forhold til smitte og fravær m.v. Der er afsat midler til en fortsat øget rengø-

ring i 2021, men herefter falder det bort. 

 

Forslaget forventes at have effekt ift. at bremse spredning af smitte af en række almindelige 

infektioner og vira, som spredes f.eks. gennem berøring af dørhåndtag og andre overflader. 

Den ekstra rengøring forventes at ville få effekt ift. at mindske både børn og voksnes sygefra-

vær. 

 

Forslaget har sammenhæng til Kolding Kommunes vision og det strategisk spor ”Sammen om 

visionær velfærd” og er en tidlig og sygdomsforebyggende indsats. 

 

Øget rengøring på skoler og daginstitutioner svarende til det niveau, der har været i foråret 

2021, vil på årsplan koste 4,2 mio. kr. på skoler og 6,0 mio. kr. på daginstitutioner.  

 

Det er i dag meget forskelligt, hvordan timerne, som rengøringsafdelingen bruger, er fordelt 

mellem de enkelte skoler og dagtilbud, da det gennem dialog med den enkelte skole/institution 

er vurderet, hvordan opgaven bedst løses. Derfor vil der kunne være forskel i, hvordan forsla-

get konkret udmøntes lokalt. Der vil f.eks. kunne gives timer til den enkelte skole/daginstitu-

tion ud fra størrelse eller lign., hvor hver skole/institution sammen med rengøringsafdelingen 

finder ud af, hvordan man tilrettelægger rengøringen bedst. 
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På Børnepasningsområdet vil den øget udgift kunne indgå i forældrebetalingen, hvor foræl-

drene kan opkræves 25%. Den ekstra indtægt udlignes i høj grad af øgede udgifter til tilskud 

til private daginstitutioner, der beregnes på baggrund af takstgrundlaget, samt til fripladser og 

søskenderabat. 

 

Hvis forslaget ikke vedtages, forventes det, at sygefraværet efter coronaperioden hos både 

børn og voksne i dagtilbud og på skolerne vil vende tilbage til det niveau, der er set frem til 

starten af 2020, herunder smitte med forkølelse og influenza særligt i vinterhalvåret. Et lavere 

sygefravær vil frigøre midler til flere voksne omkring børnene. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BUU-S-08 – Afledt drift ved udvidelse af Børnehuset SØBO 

 

Generelle oplysninger:  

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

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

 

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

Navn: ............................ Rune Wenzel Helms 

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 100 100 100 

I alt kassefinansieret 0 100 100 100 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Udvidelsen af Børnehuset Søbo indebærer en udvidelse af kapaciteten med 5 vuggestuepladser 

og 10 børnehavepladser. Ud over grupperum med tilhørende garderober, toilet/puslerum og 

lillehal indeholder projektet også etablering af et samtalerum/mødelokale samt mere hensigts-

mæssige personalefaciliteter. Herved forbedres de fysiske rammer. 

 

Som følge af den nye beregningsmetode på demografiregulering på Børnepasningsområdet, 

indgår udgifter til bygningsvedligehold og forsyningsudgifter ikke i demografireguleringen. Der 

vil derfor skulle afsættes et mindre beløb til afledt drift, rengøring m.v. til udvidelsen af Søbo. 

Det vurderes at der skal afsættes 0,100 mio. kr. til afledt drift til udvidelse af Søbo. Børne- og 

Uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 18. august 2021 at fremsende udvidelsesforslag 

vedr. afledt drift. 

 

Hvis forslaget ikke vedtages, vil udgiften skulle findes inden for børnepasningspolitik som en 

servicetilpasning. 

 

Forslaget har sammenhæng til Kolding Kommunes vision om ”Sammen om bosætning og byliv 

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

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BUU-S-09 – Afledt drift ved udvidelse af Børnegården Vester 

Nebel 

Generelle oplysninger:  

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

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

 

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

Navn: ............................ Rune Wenzel Helms 

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 100 100 100 

I alt kassefinansieret 0 100 100 100 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på deres møde d. 9. juni 2021, at der i forbindelse 

med budget 2022 fremsendes ændringsforslag til udvidelse af eksisterende bygninger med to 

grupperum samt forbedringer af nuværende indgangsforhold i Børnegården Vester Nebel. Der 

er efterfølgende d. 29. juni 2021 indgået budgetforlig, som inkluderer en udvidelse af Børne-

gården Vester Nebel. Der er i budgetforliget afsat 6 mio. kr. i 2021 til udvidelsen. Der er ikke i 

den sammenhæng taget stilling til afledt drift. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på 

mødet d. 18. august 2021 at fremsende udvidelsesforslag vedr. afledt drift. 

 

Som følge af den nye beregningsmetode på demografiregulering på Børnepasningsområdet 

indgår udgifter til bygningsvedligehold og forsyningsudgifter ikke i demografireguleringen. Der 

vil derfor skulle afsættes et mindre beløb til afledt drift, rengøring m.v. til udvidelsen af Vester 

Nebel Børnegård. Det vurderes, at der skal afsættes ca. 0,100 mio. kr. til afledt drift til udvi-

delse af Vester Nebel Børnegård.  

 

Hvis ikke midlerne afsættes, vil de skulle tilvejebringes gennem en besparelse på Børneområ-

det svarende til 100.000 kr. 

 

Udvidelse af Børnegården i vester Nebel har sammenhæng til Kolding Kommunes vision og til 

det strategiske spor ” Sammen om bosætning og byliv”, særligt: 

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

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

 af bygningsmasse på Børne- og Uddannelsesområdet                             

 

Generelle oplysninger:  

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. 
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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”. 

 

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. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BUU-A-02 – Anlægspulje til opgradering af udearealer 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: ........................... runhe@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: 

Det ønskes, at der oprettes en anlægspulje til opgradering af udearealer ved skoler og dagin-

stitutioner, så det bliver muligt løbende at prioritere tiltag på tværs af Børne- og Uddannelses-

området. Formålet med anlægspuljen er, at der kan iværksættes en langsigtet og koordineret 

opdatering af udearealer. Det løbende vedligehold er omfattet af eksisterende budgetter, og 

der vil derfor ikke være afledt drift. 

Tiltagene vil ikke være dækket under udbygningsplanerne og ligger udover, hvad de decen-

trale enheder selv kan finansiere inden for deres budget. Der er endvidere ikke afsat centrale 

midler til tiltagene. 

 

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

der er fremsendt fra skoler til budgetlægningen 2022, f.eks. opgradering af en skoles lege-

plads. Tilsvarende kunne det på børneområdet være en gennemgribende renovering af en dag-

institutions legeplads. 

Opdateringen af udearealerne vil understøtte, at der i daginstitutioner og på skoler er opdate-

rede udemiljøer til gavn for leg og læring og også til brug af lokalsamfundet. De decentrale en-

heder vil kunne bringe uderummet endnu mere i spil end nu – både i skolers og institutioners 

dagligdag, men også uden for skoletid/åbningstid, som rekreativt legeområde for lokalområ-

dets børn og brugere.  
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Puljen kan anvendes til opdatering og udvikling af skolernes udeområder. Det vil understøtte 

skolernes arbejde med 45 min. bevægelse i skolen og vil også være en opgradering af mulig-

hederne i skolernes frikvarterer samt i SFO-tiden. Initiativet kan bredt set medvirke til at un-

derstøtte børns bevægelsesglæde og derved sekundært understøtte den nationale satsning 

”Bevæg dig for livet”, som Kolding Kommune deltager i som en af flere udvalgte kommuner. 

Forslaget taler ind i Den sammenhængende Børne. og Ungepolitiks hovedværdi 2 ”Børn skal 

være børn” og i fokuspunkterne herunder: ” Sammen vil vi…  

• Give børnene tid til leg og ro og til at udvikle sig  

• Styrke kreativiteten og blive bedre til at bruge de lokalsamfund, vi er en del af  

• Tilbyde børnene læring, der udvikler og svarer til deres alder”. 

Hvis forslaget ikke besluttes, vil konsekvensen være, at skoler og daginstitutioners udearealer 

vil være af meget forskellig alder og kvalitet afhængigt af den enkelte decentrale enheds mu-

lighed for at prioritere/spare op til en opdatering af udearealerne som en del af enhedens bud-

get. 

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

Børne- og Skoleområdet. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BUU-A-03 – Ændringsønsker fra decentrale enheder på 

Børneområdet 

 

Generelle oplysninger:  

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

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: ........................... runhe@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 0 0 0 

I alt kassefinansieret 0 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Af nedenstående skema fremgår de decentrale enheders ændringsforslag til budget 2022-2025 

(børneområdet). 

Ny indgang 

Børnegården 

Vester Nebel 

BUU-A-

03 

Børnegården Vester Nebel søger om bevilling til flytning af ind-

gang og etablering af nyt vindfang, da forældre og børn står ude 

i al slags vejr og ofte venter på at aflevere deres barn.   

 

 

Det bemærkes, at ændringsønsket er finansieret udvidelsen af Børnegården Vester Nebel, der 

indgår i budgetforliget. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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BUU-A-04, 05, 06, 07, BUU-S-07 – Ændringsønsker fra 

decentrale enheder på Skoleområdet 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  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 BUU-A-04 1.500 0 0 0 

Nettodrift BUU-S-05 500 500 500 500 

Nettorådighedsbeløb BUU-A-05 655 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb BUU-A-06 500 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb BUU-A-07 167 0 0 0 

I alt kassefinansieret 3.322 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Af nedenstående skema fremgår de decentrale enheders ændringsforslag til budget 2022-

2025. 

 

Ændringsfor-

slag 

Nr.  Beskrivelse  

Ny skolegård, 

Aalykkeskolen 

BUU-A-

04 

Skolebestyrelsen ved Aalykkeskolen søger om bevilling til ny, 

aktiv og lærende skolegård. 

Forslaget falder ind under målgruppen for ændringsforslag BUU-

A-01, anlægspulje til mindre bygningsmæssige opdateringer. 

Ny minitrak-

tor, Vonsild 

Skole 

BUU-S-

05 

Skolebestyrelsen ved Vonsild Skole søger om bevilling til indkøb 

af ny minitraktor, da den nuværende traktor er nedslidt. For at 

imødekomme udfordringer med indkøb af minitraktorer ved øv-

rige skoler i årene fremover, ansøges der om en blivende bevil-

ling.  
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Ændringsfor-

slag 

Nr.  Beskrivelse  

Opgradering 

udearealer, 

Vamdrup 

Skole 

BUU-A-

06 

Skolebestyrelsen ved Vamdrup Skole søger om bevilling til op-

gradering af udearealer ved Vamdrup Skole – afd. Vest, som er 

nedslidte. 

Forslaget falder ind under målgruppen for ændringsforslag BUU-

A-01, anlægspulje til mindre bygningsmæssige opdateringer. 

Nye møbler, 

Bramdrup 

Skole 

BUU-A-

07 

Skolebestyrelsen ved Bramdrup anmoder om bevilling til indkøb 

af nye møbler i klasselokalerne, da skolens inventarbudget ikke 

kan dække en større udskiftning af møblerne.  

Bevillingen skal ses som en kickstart af udskiftningsplan, sådan 

de mere end 20 år gamle Sundo-møbler kan blive udskiftet in-

den for en 5 års periode. 

Forslaget falder ind under målgruppen for ændringsforslag BUU-

A-01, anlægspulje til mindre bygningsmæssige opdateringer. 

Nyt hegn 

m.v. Fynslund 

Skole og Bør-

nehus 

BUU-A-

07 

Skolebestyrelsen ved Fynslund Skole og Børnehus søger om be-

villing til etablering af nyt hegn, fjernelse af skur samt genetab-

lering af skur m.v. for at binde børnehavens bygning og skolens 

bygningsmasse bedre sammen.  

Forslaget falder ind under målgruppen for ændringsforslag BUU-

A-01, anlægspulje til mindre bygningsmæssige opdateringer. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Fritids- og Idrætsudvalget 

Fritids- og Idrætspolitik 
 

  



32 
 

FIU-F - Driftudvidelser jf. bilag med projektbeskrivelser -  

FIU-S-01, S-02, S-04, S-05, S-06, S-07, og S-09  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Fritids- og Idrætsudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 7 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift – Udvidelse af drift til 

aftenskolerne (FIU-S-01) 250 250 250 250 

Nettodrift – Drift af omklæd-

ningsfaciliteter Hop i fjorden 

(FIU-S-02) 161 161 161 161 

Nettodrift – Drift Hejlsminde 

Havnebad (FIU-S-04) 90 90 90 90 

Nettodrift – Tilbageførelse af be-

sparelser (FIU-S-05) 1.660 1.660 1.660 1.660 

Nettodrift – Bevæg dig for livet 

årlig driftspulje (FIU-S-06) 350 350 0 0 

Nettodrift – Øget driftstilskud 

Trailcenter (FIU-S-07) 225 225 225 225 

Nettodrift – Udvidelse af ram-

men til voksenundervisning 

(FIU-S-09) 250 250 250 250 

I alt kassefinansieret 2.986 2.986 2.636 2.636 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Der er følgende projekter jf. bilag med projektbeskrivelser: 

 FIU-S-01 Udvidelse af drift til aftenskolerne 

 FIU-S-02 Drift af omklædningsfaciliteter Hop i fjorden 

 FIU-S-04 Drift Hejlsminde Havnebad 

 FIU-S-05 Tilbageførelse af besparelser 

 FIU-S-06 Bevæg dig for livet årlig driftspulje 

 FIU-S-07 Øget driftstilskud Trailcenter 
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 FIU-S-09 Udvidelse af rammen til voksenundervisning 

 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse af projekterne under bilag med projektbeskrivelse (godkendt på Fritids- og Id-

rætsudvalget den 8/6-2021). 

 

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

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

vitet og foreningsliv. Herudover støtter projekterne op om det strategiske spor ”Sammen om 

bosætning og byliv” i Kolding Kommunes vision ”Sammen designer vi livet”, herunder især ar-

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

bud som afsæt for øget bosætning. Projekterne understøtter udviklingen i den måde, befolk-

ningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden. 

 

Hvis udvidelsesforslag FIU-S-02, FIU-S-04 og FIU-S-07 ikke går igennem, skal drift finansieres 

af Fritid- og Idræt, hvilket vil betyde mindre økonomi til drift af øvrige faciliteter.  

 

Hvis udvidelsesforslag FIU-S-01, FIU-S-05, FIU-S-06 og FIU-S-09 ikke går igennem, vil det be-

tyde, at der kan sættes mindre udvikling og færre nye initiativer i gang på fritids- og idræts-

området.  

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A - Selvejende haller jf. bilag med projektbeskrivelser - 

FIU-A-05, A-06, A-07, A-14, A-15, A-16, A-17, A-18, A-19,   

A-20, A-21 og A-24 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Fritids- og Idrætsudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 7 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb – Udvidelse 

Slotssøbadet (FIU-A-05) 54.220 0 0 0 

Nettodrift – Udvidelse Slotssø-

badet (FIU-A-05) Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst 

Nettorådighedsbeløb – Vedlige-

hold Slotssøbadet (FIU-A-06) 450-895 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Udvidelse 

Kolding Ketchercenter (FIU-A-

07) 13.000 0 0 0 

Nettodrift – Udvidelse af Kolding 

Ketchercenter (FIU-A-07) 105 105 105 105 

Nettorådighedsbeløb – Harte Fri-

tidscenter – energirenovering af 

klubhus (FIU-A-14) 100 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Den 

Selvejende Institution Bjert Hal-

len – tilbygning (FIU-A-15) 2.100 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Hejls 

Multihus – depotrum (FIU-A-16) 222 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Arena 

Syd – etablering af multibane 

(FIU-A-17) 815 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Arena 

Syd – etablering af træterrasse 

(FIU-A-18) 248 0 0 0 
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Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb – Parkhal-

len – montering af varmepum-

per (FIU-A-19) 115 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Lunder-

skov Hallen – ude fitness (FIU-

A-20) 45-70 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – KIF Drift 

– p areal (FIU-A-21) 409 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Udbyg-

ning af Cuben (FIU-A-24) 960 0 0 0 

I alt kassefinansieret 
72.789-

73.259 
105 105 105 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Der er følgende projekter jf. bilag med samlet oversigt over projekter: 

 FIU-A-05 Slotssøbadet – udvidelse 

 FIU-A-06 Vedligehold Slotssøbadet (ingen bilag til projektet) 

 FIU-A-07 Udvidelse Kolding Ketchercenter 

 FIU-A-07 Udvidelse Kolding Ketchercenter forventninger 

 FIU-A-14 Harte Fritidscenter – energirenovering af klubhus 

 FIU-A-15 Bjert Hallen tilbygning 

 FIU-A-16 Hejls Multihus depotrum 

 FIU-A-16 Hejls Multihus depotrum 

 FIU-A-16 Hejls Multihus depotrum 

 FIU-A-17 Arena Syd etablering af multibane 

 FIU-A-18 Arena Syd træterrasse 

 FIU-A-19 Parkhallen montering af varmepumper 

 FIU-A-20 Lunderskov Hallen – ude fitness (ingen bilag til projektet) 

 FIU-A-21 KIF Drift p-areal 

 FIU-A-24 Udbygning af Cuben 240 m2 

 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse af projekterne under bilag med projektbeskrivelse (godkendt på Fritids- og Id-

rætsudvalget den 8/6-2021). 

 

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

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

vitet og foreningsliv. Herudover støtter projekterne op om det strategiske spor ”Sammen om 

bosætning og byliv” i Kolding Kommunes vision ”Sammen designer vi livet”, herunder især ar-

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

bud som afsæt for øget bosætning. 
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Hvis ændringsforslagene ikke går igennem, kan faciliteterne ikke udvikles i tråd med den 

måde, befolkningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-B - Pulzion jf. bilag med projektbeskrivelser -  

FIU-A-08, A-09, A-10, A-11, A-12 og A-13 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Fritids- og Idrætsudvalget  den 8. juni 2021, sag nr. 7 

 

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

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

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

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb – Pulzion – 

Omplacering af café og forbed-

rede handicap adgang (FIU-A-

08) 3.950 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Pulzion – 

Modernisering af omklædnings-

rum og tilhørende toiletter (FIU-

A-09) 1.150 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Pulzion – 

Modernisering og øget toiletka-

pacitet (FIU-A-10) 1.150 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Pulzion – 

Projekt paddeltennisbaner (FIU-

A-11) 550 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Pulzion – 

Forskønnelse af udeområder 

(FIU-A-12) 200 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Pulzion – 

Udskiftning af klimaskærm (FIU-

A-13) 950 0 0 0 

I alt kassefinansieret 7.950 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Der er følgende projekter jf. bilag med samlet oversigt over projekter: 

 FIU-A-08 Pulzion – Omplacering af café og forbedrede handicap adgang 

 FIU-A-09 Pulzion – Modernisering af omklædningsrum og tilhørende toiletter 

 FIU-A-10 Pulzion – Modernisering og øget toiletkapacitet 
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 FIU-A-11 Pulzion Projekt paddletennisbaner (inkl. uddybende bilag til projektet) 

 FIU-A-12 Pulzion – Forskønnelse af udeområder 

 FIU-A-13 Pulzion – Udskiftning af klimaskær. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse af projekterne under bilag med projektbeskrivelse (godkendt på Fritids- og Id-

rætsudvalget den 8/6-2021). 

 

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

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

vitet og foreningsliv. Samtidig understøtter forslag nr. FIU-A-08 fritids- og idrætspolitikkens 

mål om at styrke mulighederne for, at alle (uanset handicap) kan deltage i aktivitet og for-

eningsliv. Herudover støtter projekterne op om det strategiske spor ”Sammen om bosætning 

og byliv” i Kolding Kommunes vision ”Sammen designer vi livet”, herunder især arbejdet med 

at skabe levende byer med attraktive boliger samt inspirerende kultur- og fritidstilbud som af-

sæt for øget bosætning. 

 

Hvis ændringsforslagene ikke går igennem, kan faciliteterne ikke udvikles i tråd med den 

måde, befolkningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-C - Foreninger – mindre projekter  

jf. bilag med projektbeskrivelser -  

FIU-A-25, A-26, A-27, A-28, A-32, A-33, A-35, A-37, A-39,  

A-40, A-43 og A-47 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Fritids- og Idrætsudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 7 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb – Kolding 

Klatreklub – udvidelse af facilite-

ter (FIU-A-25) 600 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Kolding 

Golf Club – etablering af green-

keepergård (FIU-A-26) 500 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Kolding 

Golf Club – etablering af inden-

dørs træningsfaciliteter (FIU-A-

27) 700 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Flytning 

af skolekøkken i Taps (FIU-A-

28) 199 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Moun-

tainbike spor i Hylkedalen (FIU-

A-32) 540 0 0 0 

Nettodrift – Mountainbike spor i 

Hylkedalen (FIU-A-32) 25 25 25 25 

Nettorådighedsbeløb – Harte 

Gymnastik & Idrætsforening / 

Harte i bevægelse aktivitetsareal 

(FIU-A-33) 811 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Viuf Med-

borgerforening aktivitetsareal og 

pavillon (FIU-A-35) 864 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Fynslund 

Boldklub Sund og stærkt i Fyns-

lund (FIU-A-37) 50 0 0 0 
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Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb – Kolding 

Boldklub – grilloverdækning 

(FIU-A-39) 190 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Kolding 

Boldklub – lys på bane 2 (FIU-A-

40) 148 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Kolding 

Volleyball Klub klubfaciliteter 

(FIU-A-43) 731 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – BK Frem 

– ændring og renovering af lo-

kaler (FIU-A-47) 261 0 0 0 

I alt kassefinansieret 5.619 25 25 25 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Der er følgende projekter jf. bilag med projektbeskrivelser: 

 

 FIU-A-25 Kolding Klatreklub udvidelse af klatrefaciliteter 

 FIU-A-26 Kolding Golf Club anlæggelse af greenkeepergård 

 FIU-A-27 Kolding Golf Club indendørs træningsfaciliteter 

 FIU-A-27 Kolding Golf Club indendørs træningsfaciliteter 

 FIU-A-27 Kolding Golf Club indendørs træningsfaciliteter 

 FIU-A-27 Kolding Golf Club indendørs træningsfaciliteter 

 FIU-A-27 Kolding Golf Club indendørs træningsfaciliteter 

 FIU-A-27 Kolding Golf Club indendørs træningsfaciliteter 

 FIU-A-28 Flytning af skolekøkken i Taps 

 FIU-A-32 Anlæggelse MTB spor i Hylkedalen 

 FIU-A-33 Harte i bevægelse aktivitetsareal 

 FIU-A-35 Viuf Medborgerforening aktivitetsareal og pavillon 

 FIU-A-37 Sund og stærk i Fynslund 

 FIU-A-43 Kolding Volleyball Klub klubfaciliteter revideret 

 FIU-A-47 BK Frem ændring og renovering af lokaler 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse af projekterne under bilag med projektbeskrivelse (godkendt på Fritids- og Id-

rætsudvalget den 8/6-2021). 

 

Projekterne bakker op om fritids- og idrætspolitikkens mål om at udvikle fremtidens fysiske 

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

vitet og foreningsliv. Projekterne understøtter udviklingen i den måde, befolkningen dyrker fri-

tids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden.  

 

Hvis ændringsforslagene ikke går igennem, vil det betyde, at der kan sættes mindre udvikling 

og færre nye initiativer i gang på fritids- og idrætsområdet. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

 



41 
 

FIU-D-Foreninger – større projekter jf. bilag med 

projektbeskrivelser -  

FIU-A-30, A-34, A-36, A-38, A-44 og A-55 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Fritids- og Idrætsudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 7 

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

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

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

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb – Dalby GF 

– udeareal og multisal i Dalby 

(FIU-A-30) 14.570 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Nr. Bjært 

Strandhuse IF (FIU-A-34) 24.000 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Kolding 

Sejlklub nye faciliteter Marina 

Syd (FIU-A-36) 3.500 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – KSU Sjø-

lund – aktivitetsrum Sjølund 

(FIU-A-38) 2.981 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Seest 

Boldklub nyt cafeteria (FIU-A-

44) 2.000 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Kolding 

Boldklub – omlægning af kunst-

græsbane (FIU-A-55) 1.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 48.051 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Der er følgende projekter jf. bilag med projektbeskrivelser: 

 FIU-A-30 Udeareal og multisal i Dalby 

 FIU-A-34 NBSIF Midtpunkt i livet 

 FIU-A-36 Kolding Sejlklub nye faciliteter Marina Syd skitseforslag hus 

 FIU-A-36 Kolding Sejlklub nye faciliteter Marina Syd skitseforslag broanlæg 

 FIU-A-36 Kolding Sejlklub nye faciliteter Marina Syd billeder 

 FIU-A-38 KSU Sjølund Aktivitetsrum Sjølund 

 FIU-A-44 Seest Boldklub nyt cafeteria 

 FIU-A-44 Seest Boldklub nyt cafeteria Bygningsbeskrivelse 

 FIU-A-44 Seest Boldklub nyt cafeteria Skitse 
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 FIU-A-44 Seest Boldklub nyt cafeteria Budget 

 FIU-A-55 Kolding Boldklub – omlægning af kunstgræsbane_Notat om kunstgræsbaner i 

Kolding Kommune 

 FIU-A-55 Kolding Boldklub – omlægning af kunstgræsbane_Ansøgning 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse af projekterne under bilag med projektbeskrivelse (godkendt på Fritids- og Id-

rætsudvalget den 8/6-2021). 

 

Projekterne bakker op om fritids- og idrætspolitikkens mål om at udvikle fremtidens fysiske 

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

vitet og foreningsliv. Projekterne understøtter udviklingen i den måde, befolkningen dyrker fri-

tids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden.  

 

Hvis ændringsforslagene ikke går igennem, vil det betyde, at der kan sættes mindre udvikling 

og færre nye initiativer i gang på fritids- og idrætsområdet. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-E - Anlægsprojekter jf. bilag med projektbeskrivelser - 

FIU-A-01, A-02, A-03, A-04 og A-22 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Fritids- og Idrætsudvalget  den 8. juni 2021, sag nr. 7 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb – Renove-

ring af Brostræde 3-5, etape 3 

(FIU-A-01) 11.534 0 0 0 

Nettodrift – MTB Teknikområde i 

Hylkedalen (FIU-A-02) 0 25 25 25 

Nettorådighedsbeløb – MTB Tek-

nikområde i Hylkedalen (FIU-A-

02) 250 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Ladebyg-

ning 4H Gården (FIU-A-03) 550 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Lysanlæg 

boldbaner (FIU-A-04) 1.000 1.000 1.000 0 

Nettorådighedsbeløb – Ny be-

lægning p-pladser (FIU-A-22) 896 0 0 0 

I alt kassefinansieret 14.230 1.025 1.025 25 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Der er følgende projekter jf. bilag med projektbeskrivelser: 

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

 FIU-A-02 MTB Teknikområde i Hylkedalen 

 FIU-A-03 Ladebygning 4H Gården 

 FIU-A-04 Lysanlæg boldbaner 

 FIU-A-22 Ny belægning p-pladser 
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Beskrivelse: 

Se beskrivelse af projekterne under bilag med projektbeskrivelse (godkendt på Fritids- og Id-

rætsudvalget den 8/6-2021). 

 

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

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

vitet og foreningsliv. Herudover støtter projekterne op om det strategiske spor ”Sammen om 

bosætning og byliv” i Kolding Kommunes vision ”Sammen designer vi livet”, herunder især ar-

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

bud som afsæt for øget bosætning. Projekterne understøtter udviklingen i den måde, befolk-

ningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden. 

 

Hvis ændringsforslagene ikke går igennem, vil det betyde, at der kan sættes mindre udvikling 

og færre nye initiativer i gang på fritids- og idrætsområdet. 

 

Hvis udvidelsesforslag FIU-A-03 og FIU-A-04 ikke går igennem, vil det betyde, at der ikke kan 

reduceres i driftsomkostningerne til anlæggene. For FIU-A-04 vil det betyde, at det kan være 

meget svært at fremskaffe reservedele og, at der ikke kan skiftes til en mere energivenlig lys-

kilde, endvidere kan de eksisterende træmaster som er på 10 anlæg udgøre en sikkerheds-

mæssig risiko pga. råd. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-G - Projekter fra privatpersoner jf. bilag  

med projektbeskrivelse -  

FIU-A-48, A-49, A-50, A-51, A-52, A-53 og A-54  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Fritids- og Idrætsudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 7 

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

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

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

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb – Disc-

golfbane (FIU-A-48) 100 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb –Skater-

park i Seest (FIU-A-49) 2.000 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Uden-

dørs træningsfaciliteter (FIU-

A-50) 200 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Uden-

dørs fitness redskaber (FIU-A-

51) 

Ikke bereg-

net 

Ikke bereg-

net 

Ikke bereg-

net 

Ikke bereg-

net 

Nettorådighedsbeløb – Aktivi-

tetsmuligheder (FIU-A-52) 1 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Med-

borgerhus i Seest (FIU-A-53) 7.500-8.000 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Hori-

sontal klatrevæg (FIU-A-54) 15 0 0 0 

I alt kassefinansieret 9.816-10.316 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Der er følgende projekter jf. bilag med samlet oversigt over projekter: 

 FIU-A-48 Discgolfbane 

 FIU-A-49 Skaterpark i Seest (inkl. uddybende bilag til projektet) 

 FIU-A-50 Udendørs træningsfaciliteter 

 FIU-A-51 Udendørs fitness redskaber 

 FIU-A-52 Aktivitetsmuligheder 

 FIU-A-53 Medborgerhus i Seest (inkl. uddybende bilag til projektet) 
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 FIU-A-54 Horisontal klatrevæg 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse af projekterne under bilag med projektbeskrivelse (godkendt på Fritids- og Id-

rætsudvalget den 8/6-2021). 

 

Projekterne bakker op om fritids- og idrætspolitikkens mål om at udvikle fremtidens fysiske 

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

vitet. Herudover støtter projekterne op om det strategiske spor ”Sammen om bosætning og 

byliv” i Kolding Kommunes vision ”Sammen designer vi livet”, herunder især arbejdet med at 

skabe levende byer med attraktive boliger samt inspirerende kultur- og fritidstilbud som afsæt 

for øget bosætning. 

 

Hvis ændringsforslagene ikke går igennem, vil det betyde, at der kan sættes mindre udvikling 

og færre nye initiativer i gang på fritids- og idrætsområdet. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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FIU-A-56 - Kolding Stadion, masterplan 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Fritids- og Idrætsudvalget  den 8. juni 2021, sag nr. 7 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb – Kolding 

Stadion masterplan 35.000 15.000 15.000 0 

I alt kassefinansieret 35.000 15.000 15.000 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Projektet indeholder en etapevis udrulning af masterplanen for fremtidens stadion i Kolding. 

Første etape med banevarme og hybridgræs er udført, nye lysmater er under udførelse. Etape 

2 er ny hovedtribune mod vest, etape 3 en ny nordtribune, og etape 4 er færdiggørelse af øst- 

og sydtribuner. Endvidere indeholder etape 2 opførelse af en ny kommunal servicebygning 

inkl. garager. Herudover, i forbindelse med de resterende etaper, udvikling af multifunktionel 

plads på det gamle cricket areal. 

 

Projektet understøtter fritids- og idrætspolitikkens mål om at udvikle fremtidens fysiske ram-

mer for aktivitet og fællesskab samt at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet 

og foreningsliv. Herudover støtter projektet op om det strategiske spor ”Sammen om bosæt-

ning og byliv” i Kolding Kommunes vision ”Sammen designer vi livet”, herunder især arbejdet 

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

som afsæt for øget bosætning. 

 

Udviklingen af fremtidens stadion i Kolding følger etapeopdelingen i masterplanen. Ændrings-

forslaget gør det muligt at følge den planlagte etape- og tidsplan samt sikre fremdrift i projek-

tet. Udskydes stadionprojektet har det blandet andet konsekvenser for fodboldklubbens udvik-

lingsmuligheder og potentialer for at inddrage byens borgere og erhvervsliv, da de nuværende 

rammer ikke længere er tilstrækkelige og tidssvarende. Ligeledes vil helhedsindtrykket af Kol-

ding Stadion blive forringet med en udsættelse af stadionprojektet. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Kulturudvalget 

Kulturpolitik 
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KU-S-01 - Kulturskolen Kolding, etablering af skoletjeneste, 

Kulturløftet 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kulturskolen Kolding med afdelingerne Musikskolen og Billedskolen ønsker at udvikle en egent-

lig Skoletjeneste, der taler ind i folkeskolens læreplaner/mål for de enkelte fag, men som bo-

nus også virker som selvstændig rekruttering til Kulturskolens undervisningstilbud. 

 

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

nes nære hverdag er centralt for den almene dannelse og virker som et løft for den enkelte 

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

 

Skoletjeneste skal sammen med folkeskolens faglærere understøtte og løfte elevernes praktisk 

musiske kompetencer i fagene musik og design. Herunder arbejdes med kunstens grundele-

menter og instrumental mestring og sammenspil. 

Skoletjeneste skal også med musiske kompetencer og fokus understøtte læringen i hele folke-

skolens fagpakke – engelsk, dansk, matematik, naturfag, historie – ved at arbejde med krea-

tive rummelige læringsstile samt inddrage kulturens/musikkens umiddelbarhed til konstruktiv 

læring. Tilrettelagt i teamsamarbejde med faglærerne i folkeskolen i kortere og længenere va-

rende undervisning/projektforløb.  

 Skoletjenesten sikrer med særligt fokus på Indskolingen ALLE børn i Kolding Kommune 

minimum ét Kulturskoleforløb i 0. – 3. klasse. I mellemtrinnet faciliteres børnenes møde 

med kunsten i forskellige projektforløb inspireret af Kolding Stadsarkivs praksisnære 

skoletjeneste tilbud. 

mailto:jebl@kolding.dk
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 Skoletjeneste understøtter med musiske kompetencer og fokus læringen i hele folke-

skolens fagpakke i såvel mellemtrin som udskoling (4. – 10. klasse) – engelsk, dansk, 

matematik, naturfag, historie – ved at arbejde med kreative rummelige læringsstile 

samt inddrage kulturens/musikkens umiddelbarhed til konstruktiv læring. Tilrettelagt i 

teamsamarbejde med faglærerne i folkeskolen i kortere og længenere varende under-

visning/projektforløb.  

 

 Konkret faciliteres årligt i mellemtrinnet et fælles sangprojekt for alle ca. 3000 mellem-

trinselever med et tematiseret sangforløb, hvor Musikskolen leverer færdigt pædago-

gisk materiale inkl. noder, sangtekster og lydfiler, så folkeskolemusiklærerne kan fore-

stå den nære indlæring. Det pædagogiske materiale inddrager ikke alene faget musik, 

men også som eksempel faget historie ved ex. fokus på tidsalder musikken kommer 

fra. Materialet svarer i kvalitet til det, andre kommuner kender fra LMS (Levende Musik 

i Skolen). Lige til at gå til for folkeskolelærerne. Hvorefter alle eleverne samles centralt 

(Kolding Stadion/Sydbank Arena/Skamlingsbanken ect.), hvor Musikskolens læ-

rere/MGKelever samler trådene i en fælles Sang-performance, der løfter sangkulturen 

og fællesskabet blandt Kolding Kommunes børn til nye højder.   

 

Skoletjenestens undervisningsforløb tilrettelægges i samarbejde med den enkelte skole. Sko-

lerne bidrager med deres deltagende læreres arbejdstid, men selve Skoletjenesten er som ud-

gangspunkt gratis for skolerne i øvrigt. 

Forslaget fremsendes i erkendelse og oplevelse af, at skolerne ikke har frie ressourcer til, at 

kunne finansiere samarbejdet med Kulturskolen, men er meget glade for det løft, vi kan bi-

drage med. 

 

Forslaget understøtter de kulturpolitiske fokusområder ”Mere Ungekultur” og ”Kultur som løfte-

stang”, samt Kulturudvalgets visionsplan for Kulturskolen Kolding/Musikskolen 2018-28 som 

vedtaget efteråret 2018.  

 

 

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

talentlinje 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 200 200 200 200 

I alt kassefinansieret 200 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Da kulturudvalget i 2019 besluttede at etablere en fælles kulturskole med tilbud om såvel un-

dervisning i billedkunst som i musik, var en af begrundelserne, at videreudvikle Kolding Kom-

munes talentarbejde som beskrevet i kulturudvalgets talentstrategi. 

 

Kolding Musikskole er en af landets førende, når det gælder talentudvikling, og det er en ambi-

tion at overføre en del af disse erfaringer til billedkunsten. I første omgang ved at etablere ta-

lentlinjer og på det længere perspektiv med ambitionen om at etablere et såkaldt BGK – Billed-

kunst- og Designgrundkursus på niveau med det nuværende MGK. 

 

Kulturskolen har i første sæson etableret kortere 6 ugers talentlignende fokushold i mellemtrin 

og overbygning – tegning, maling, olie.  

 

Ambitionen med den ny kulturskole var at oprette et fuldt talenthold for mellemtrinnet og 

overbygningen. For at realisere dette og dermed en udvikling af den fælles kulturskole, der lig-

ger i tråd med talentstrategien på kulturområdet, vil der være behov for at tilføre kulturskolen 

200.000 kr. årligt 

 

Udviklingsplan Billedskoleafdelingen: 

År 1–4: Videreføre eksisterende hold samt oprette første talenthold – se ovenfor. 

Oprette egentlig talentlinje med 2–3 årigt forløb, der retter sig mod et kommende BGK (Billed-

kunst & Design Grundkursus) som forberedelse til egentlig videregående billedkunstnerisk ud-

dannelse/Designskolen. 

Års 5-7: Oprettelse af et egentligt BGK v Kulturskolen Kolding med optag af 8 elever pr. år-

gang.  

Dette ændringsforslag vedrører udviklingsplanens år 1-4. 
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Ændringsforslaget understøtter det kulturpolitiske fokusområde ”Mere Ungekultur” og Kultur-

udvalgets visionsplan for Kulturskolen Kolding/Musikskolen 2018-28 som vedtaget efteråret 

2018.  Derudover understøtter talentudviklingen Kolding Kommunes Designprofil. 

 

 

 

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

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 250 250 250 

I alt kassefinansieret 0 250 250 250 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Dronning Dorothea teateret ønskede i forbindelse med forhandlingerne om fornyelse af den se-

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

årlige festspil på 250.000 kr.  

 

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

risikobetonet og vejrafhængig. Dertil kommer at øgede krav til ekstern rådgivning vedr. byg-

gesagstilladelser til sceneopbygning gennem de senere år har medvirket til øgede omkostnin-

ger til produktionen. 

 

Dronning Dorothea teatret understreger, at teatret uden en underskudsgaranti, ser sig nødsa-

get til ikke længere at afholde de udendørs festspil om sommeren. 

 

Kulturudvalget har afsat midler fra budget 2021 til at dække underskudsgarantien i 2022.  

 

Forslaget understøtter de kulturpolitiske fokusområder ”Borgeren som medskaber” og ”Møde-

steder og Midlertidighed”  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-S-04 – Koldingbibliotekerne, Læselyst – eReolen GO som 

et værktøj 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

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

Navn: ............................  Pia Henriette Friis 

Tlf. nr.: ..........................  79799811 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 325 325 325 325 

I alt kassefinansieret 325 325 325 325 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Et fokusområde i Kolding Kommunes strategi for Koldingbibliotekerne for 2019-23 er at ar-

bejde målrettet for at styrke børns læsning og tilegnelse af litteratur gennem samarbejde med 

dagtilbudsområdet, skoleområdet og forældre. 

 

Læsning af litteratur er en værdifuld aktivitet i sig selv. Når børn læser, stimulerer det deres 

forestillingskraft og evne til at tænke kritisk. Biblioteket arbejder derfor med at skabe en aktiv 

læsekultur og har fokus på at styrke og skabe læseglæde hos alle børn. 

 

Både på landsplan og i Kolding er børns læselyst og læseresultater dalende, og Kolding Kom-

munes kvalitetsrapport for skoleområdet 2020 konkluderer, at særligt 4.og 6. årgangs læsere-

sultater og 4.-9. årgangs læselyst kalder på opmærksomhed. 

 

Et af de initiativer Koldingbibliotekerne har arbejdet med for at imødegå udfordringen med da-

lende læselyst, er et let tilgængeligt digitalt læsetilbud til alle børn i alderen 7-14 år i Kolding 

Kommune. Ved at have fokus på digital læsning tages der udgangspunkt i børnenes centrum, 

og børnene møder litteraturen der hvor de i forvejen er. 

 

eReolen Go er bibliotekernes e-bogs og lydbogstilbud, og formålet er netop, at styrke børns 

læselyst og understøtte en positiv læsekultur.  Her tilbydes i øjeblikket 10.500 ebøger og 

4.500 lydbøger. Indholdet udvælges og præsenteres i et digitalt litterært univers, tilrettelagt 

efter børnenes foretrukne formater og interesser. 
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Tilgængeligheden er let for børnene, da de blot skal bruge deres UNI-login, som de i forvejen 

er fortrolige med. 

 

Tilbuddet benyttes ligeledes i skolernes læsebånd, og eReolen GO er et vigtigt frilæsningstilbud 

til skoleeleverne som et supplement til det fysiske bibliotek. 

Børnenes fortsatte adgang til eReolen GO, er dermed et vigtigt element i styrkelsen af deres 

læselyst og livsmestring. 

 

Børnene har taget muligheden for at læse digitalt til sig, og brugen af eReolen Go har været 

markant stigende. Således er udlånene steget med 72% fra 2019 til 2020, og med det nuvæ-

rende forbrug i 2021 forventes en yderligere stigning på 58% fra 2020 til 2021. Prisen på eRe-

olen Go fastsættes på baggrund af antal udlån. Udgifterne er dermed fra 2019 til 2021 steget 

med 325.000 kr., og biblioteket har med den nuværende ramme ikke mulighed for selv at 

dække de ekstra udgifter. Biblioteket vil derfor kunne blive nødt til fra 2022 at begrænse sko-

lernes frie brug af eReolen GO. 

 

Forslaget understøtter det kulturpolitiske fokusområde ”Kultur som løftestang”, Kulturudval-

gets strategi for Koldingbibliotekerne 2019-23 og Kulturudvalget og Børne- og Uddannelsesud-

valgets fælles indsatsområder for ”Skoler i samspil med omverdenen.” 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-S-05 – Sangkraftcenter Kolding 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 175 175 175 350 

I alt kassefinansieret 175 175 175 350 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Et af de nye tiltag på finansloven for 2021 er tilskud til etablering af flere sangkraftcentre. I 

Kolding arbejdes der i forlængelse af det med etablering af et lokalt sangkraftcenter. For at 

kunne realisere projektet er der brug for en kommunal medfinansiering tillige med nationale 

puljemidler.  

 

Der er lige nu 11 sangkraftcentre i Danmark, men ingen i Trekantområdet.  Et nyt sangkraft-

center i Kolding kan sætte Kolding på sangens Danmarkskort. Gennem samarbejder mellem 

kommune og andre aktører skal centret styrke sangkraften i Kolding Kommune; både i bred-

den og gennem talentudvikling. Børn skal synge mere, og fællesskaber skal styrkes gennem 

sang – også synligt, på fx biblioteket, der har en stærk tradition med fællessang og lytteklub-

ber. Det kan også være sang på Skamlingsbanken, hvor man historisk har samledes om sang. 

Sangkraftcentret er ikke nødvendigvis ét fysisk sted, men en organisation på tværs, der skaber 

en sammenhængskraft og både løfter sangglæde og styrker kompetencer. 

 

Forudsætningen for realiseringen af projektet er bevillingen af nationale puljemidler til etable-

ring af nye sangkraftcentre. Der ansøges og forventes national bevilling til opstart og indkøring 

af det nye sangkraftcenter i en treårig periode, men der stilles krav om en lokal medfinansie-

ring ligesom projektet efter 3 år overgår til en driftsfase, hvor der ikke længere er fast statslig 

medfinansiering.  

 

mailto:lilam@kolding.dk


57 
 

Der forventes af være driftsudgifter til bl.a. løn og aktiviteter samt formidling. Ændringsforsla-

get skal muliggøre at hente statslig finansiering i opstartsfasen. Den statslige finansiering for-

ventes at være højere end den kommunale medfinansiering. 

 

Forslaget understøtter de kulturpolitiske fokusområder ”Kultur som løftestang” og ”Borgeren 

som medskaber”. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-S-06 – Skamlingsbanken, unge på talerstolen 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

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

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

Tlf. nr.: ..........................  2020 7393 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 650 0 0 0 

I alt kassefinansieret 650 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Unge på talerstolen på Skamlingsbanken – alle unge skal have modet til at tage ordet. 

 

I 2022 er klima og bæredygtighed temaet, når unge mødes på Skamlingsbanken. Her skal de 

sammen øve sig i at tage ordet, holde en stærk tale og i øvrigt få redskaber til at udtrykke sig. 

 

Gennem tiden har Skamlingsbanken været stedet, hvor man forsamledes for at kæmpe for sa-

ger, der stod en nær; kampen for retten til at tale sit modersmål og stemmeret for kvinder. 

Grundvig, Gyrithe Lemche og mange andre har fra talerstolen på Skamlingsbanken samlet 

folk, og demokratiet har her været meget nærværende. 

 

Med ”Unge på talerstolen” er det en ny generation, der skal samles på Skamlingsbanken og 

bringe de værdier, som stedet bærer, ind i en ny tid. Klima og bæredygtighed er den største 

sag for mange unge lige nu – og det giver rigtig god mening at tale den sag netop midt i 

Skamlingsbankens rige natur og dramatiske landskab. 

 

Planen for ”Unge på talerstolen” er at etablere en prøvehandling i 2022 og derigennem få erfa-

ringer til hvordan man kan arbejde bæredygtigt med udviklingen af en årlig unge-event på 

Skamlingsbanken, der kan være med til at brande stedet og åbne stedets værdier op for de 

nye generationer, der ikke kender stedet eller dets historie. 

 

Eventen vil foregå over flere dage med inspiration, netværk og historisk vingesus – og den vil 

blive afsluttet med et offentligt arrangement, hvor de unge talere skal prøve sig selv af foran 

mailto:lilam@kolding.dk
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alle, der har lyst at komme og lytte med. I opstartsåret vil der være et stort fokus på lokal un-

geinddragelse og bl.a. Ungeklimaråd, gymnasier og Hansenberg vil blive inviteret ind i dele af 

projektplanlægningen. 

 

Midlerne i projektet vil gå til markedsføring, teknisk udstyr, camp-faciliteter (fx på efterskole, 

camping el. lign i lokalområdet), forplejning, oplæg og aktiviteter, scene, projektledelse m.v. 

Projektet udvikles og afvikles i et tæt samarbejde mellem Museum Kolding, Talerskolen RØST 

og Kolding Kommune – herunder skoler, Ungdomsskolen, Bæredygtighedscenteret og en 

række kulturinstitutioner. 

 

Det er en prioritet at igangsætte projektet til realisering allerede i 2022, hvor revitaliseringen 

af Skamlingsbanken stadig er helt ”frisk”, og mens der er stort momentum i de unges klimaak-

tiviteter. 

 

Forslaget understøtter Kolding Kommunes bæredygtighedsstrategi og de kulturpolitiske fokus-

områder ”Mødesteder og Midlertidighed”, ”Kultur som løftestang” og ”Mere Ungekultur” 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-S-07 – Stadsarkivet, sikring af digitale arkivalier  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

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

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

Tlf. nr.: ..........................  30940957 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 525 525 525 525 

I alt kassefinansieret 525 525 525 525 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Stadsarkiv er et offentlig arkiv, der både er ansvarlig for kommunens arkivalier samt 

materiale af privat proveniens fra det område, som svarer til den tidligere Kolding Købstad.  

 

Størstedelen af arkivets fysiske/analoge samling består af papirdokumenter og protokoller, 

men AV-delen (audio-visuel), der omfatter fotos, film og lyd, udgør også en betragtelig del. 

Sidstnævnte har der kun været afsat begrænsede ressourcer til i arkivets budget, hvorfor sam-

lingens bevaringstilstand løbende forværres, og gør det vanskeligt for arkivet at overholde Ar-

kivloven §8, stk. 3. Samlingen fordeler sig med henholdsvis ca. 90% private arkivalier og 10% 

offentlige arkivalier. 

 

Der er derfor et stigende akut behov for at sikre samlingens tilstand gennem en digitalisering, 

da store dele af film og lyd ligger på medier og formater, som er udfaset, og som i voksende 

grad vanskeliggør en tilgængeliggørelse. Derfor er især film- og lydsamlingen en de-facto 

”passiv samling”, som borgerne og offentligheden ikke har mulighed for at benytte. Det er 

også en samling, som kræver særlige arkivfaglige kompetencer i forhold til mange forskellige 

typer af medier og den teknik, som de er omfattet af. Kompetencer som arkivet ikke er i be-

siddelse af.  

 

Sikring af denne del af arkivets samling kræver en fokuseret indsats, der samtidig åbner op for 

nye formidlingsmuligheder. Det kan både komme Skoletjenesten Kolding til gode, men også et 

øget samarbejde med seniorforvaltningen. En kombineret arkivarstilling, der dels varetager 
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samlingens bevaringsmæssige aspekter, dels formidler og faciliterer samlingens brug og ud-

bredelse til borgere generelt, vil skabe ny værdi for brugerne og sikre, at Arkivlovens overhol-

des også på dette område.  

 

En del af arbejdet vil være at udvikle Historisk Værksted på Kolding Bibliotek, men også at 

skabe øget aktivitet på de øvrige biblioteksenheder omkring samlingen. Ligesom der etableres 

et mere forpligtende samarbejde med seniorforvaltningens aktivitetskonsulenter.  

 

Stillingen vil også indgå som egenfinansiering, når der søges om fondsmidler til selve digitali-

seringen af de medier, som arkivet ikke selv kan digitalisere, hvilket fortrinsvist omhandler film 

og videooptagelser, men også en meget stor lydsamling fra Radio Kolding samt ældre byråds-

optagelser.   

 

Forslaget understøtter de kulturpolitiske fokusområde ”Kultur som løftestang” og ”Borgeren 

som medskaber”.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-S-08 – Trapholtfonden, langsigtet sikring af bygningerne 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Trapholtfonden fik i 2004 overdraget museumsbygningerne på Trapholt. Fonden stiller bygnin-

gerne vederlagsfrit til rådighed for museet, og har som formål at yde økonomisk og anden 

støtte til Trapholt og sørge for at bygningerne fremstår pæne og velholdte. 

 

Bygningerne blev indviet i 1988 og er således nu mere end 30 år gamle. Trapholtfonden har i 

den forbindelse fået udarbejdet en bygningsvurdering og et budget for udgiftstendenser de 

kommende 10 år. Bygningsvurderingen er udarbejdet, efter at de akutte renoveringsarbejder 

vedrørende vandskader er udbedret i 2020 ved hjælp af et særtilskud fra Kolding Kommune på 

netto 2 mio. kr. 

 

Trapholtfonden modtager et årligt ordinært tilskud fra Kolding Kommune på 1,6 mio. kr.  Til-

skuddet skal gøre det muligt at overholde de forpligtelser, der blev aftalt i forbindelse med det 

oprindelige gavebrev fra Gustav J. Lind, herunder betaling af ejendomsskatter, forsikringer, 

vedligehold af bygninger og et årligt tilskud til museets udvikling på 270.000 kr. 

 

Trapholtfonden anfører, at den siden overtagelsen af bygningerne i 2004 har anvendt meget 

store beløb på udbedring af tag og lofter, og at det af den nyligt udarbejdede bygningsvurde-

ring fremgår, at der også i de kommende år er behov for betydelige ressourcer til bl.a. nyt tag. 

Fonden vurderer derudover, at løbende reduktioner af tilskuddet har sat økonomien under 

pres, så de økonomiske ressourcer er udtømte og dermed hæmmer fondens mulighed for at 

leve op til sit formål. 
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Det kan betyde, at bygningerne på længere sigt ikke kan holdes i forsvarlig stand, og at der 

fremover vil forekomme flere akutte skader, som den nylige vandskader der i 2020 krævede et 

ekstraordinært kommunalt tilskud. 

 

Fonden vurderer, at der er behov for et årligt løft af tilskuddet på 500.000 kr. 

 

Forslaget understøtter det kulturpolitiske fokusområde ”Kultur som løftestang”.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-A-01 – Nicolai gården, ny overdækning af den udendørs 

scene  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ......................  Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 700 0 0 0 

I alt kassefinansieret 700 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Nicolai Kultur ser sig som en del af bymidten og deltager aktivt i bymidtens events, fx Majmar-

ked/Repair & Remake Festival, Kulturnat og Kolding Light Festival. Nicolai ønsker at være med 

i løftet af bymidten og har et presserende behov for udskiftning af overdækningen af den 

udendørs scene.  

 

Den udendørs scene er stærkt udfordret af det danske vejr og kan med en permanent over-

dækning blive til en længe ønsket opholdsplads i gården. Desuden er den nuværende teltover-

dækning slidt op og der skal investeres. Den nye løsning skal endvidere løse det gentagne pro-

blem omkring sikkerhed med den eksisterende scene, hvor børn kravler op på kanten fra in-

dersiden, men kan falde 3 meter ned på ydersiden.  

Den udendørs scene bruges til koncerter, forestillinger og til ophold i godt vejr. Denne periode 

vil vi gerne udvide med en permanent overdækning til glæde for vores brugere. I sommer- og 

sensommerperioden er der stort ønske om scenefaciliteter og den nuværende skal pga. slid er-

stattes – og gerne med en løsning som er mere blæse- og regnsikker. Forslag hertil er udar-

bejdet og prissat af Kirstine Jensens tegnestue, som står bag den oprindelige og prisbelønnede 

indretning af Nicolai Gård sammen med Dorte Mandrup Arkitekter.  

Uden investering i ny overdækning og sikring vil konsekvensen være, at udendørs arrange-

menter vil være vanskelige at afholde, særlig koncerter, da en billig teltløsning ikke kan imø-

dekomme behov i forhold til vind og vejr. Desuden vil vi stadig stå med et uløst problem i for-

hold til børns sikkerhed. 
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Med 137.000 besøg årligt er der rift om Nicolai og faciliteterne, senest med en henvendelse fra 

de grønne torvedage, som gerne vil inddrage Nicolai Gård fremadrettet med en bæredygtig ak-

tivitetsvinkel samt en vel gennemført koncert med Mads Langer i et samarbejde mellem eks-

terne arrangører (eventbureau og lokale restauratører). Uden overdækning af den udendørs 

scene vil Nicolai ikke være attraktiv som musikscene for eksterne arrangører eller lokale bru-

gere. 

 

Forslaget understøtter de kulturpolitiske fokusområder ”Mødesteder og Midlertidighed”, ”Kultur 

som løftestang” og ”Borgerens som medskaber”. 

 

Derudover understøtter det Kulturudvalgets strategi for Nicolai kultur: ”Sammen om kulturen” 

og Kolding Kommunes Handlingskatalog for byliv og byrum. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-A-02 – Nicolai Kultur, renovering af forplads  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 1.500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Nicolai Kultur er en væsentlig del af bymidten og deltager aktivt i bymidtens events, fx Maj-

marked/Repair & Remake Festival, Kulturnat og Kolding Light Festival. Nicolai ønsker at være 

med i løftet af bymidten og har et væsentlig behov for at få foretaget ændringer af forpladsen 

ved Skolegade/Katrinegade.  

 

Midler søges til et re-design af en dårligt fungerende plads, der løser rigtig mange af de nuvæ-

rende udfordringer med en uheldig placeret redningsvej og som følge heraf gentagne ulovlige 

parkeringer.  

 

Forpladsen er i dag ikke egnet til ophold, der ønskes en mere grøn plads, og de nuværende 

gamle træer, har begrænset levetid pga. mistrivsel. Der er således behov for at gentænke og 

genplante forpladsen. 

Nicolai Kultur har udarbejdet et forslag, hvor der er inkorporeret ønsker fra de unge skatere, 

der bruger Nicolai og bygning 5, så pladsen også kan bruges til street sport.  

 

Den ny forplads bliver en inviterede indgang til Nicolai med en fleksibel plan falde, der kan an-

vendes til meget – lige fra hverdagssituationer, hvor skatere kan indtage pladsen til store ar-

rangementer, hvor pladsen kan rumme et stort publikum. 

 

Pladsen rammes ind af en skive af Cortenstål langs Skolegade. Skiven vil sammen med den 

eksisterende skive skabe en ramme om pladsen. Pladsens skrånende terræn udnyttes, og tryk-

kes ned for at skabe en siddekant i den nordvestlige del af pladsen. I den sydøstlige del løfter 

mailto:medal@kolding.dk
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pladsen sig op, hvor en trappe fører op på pladsen. Gulvet føres i samme niveau helt ud til den 

liggende skive, og en stor plan flade skabes.  Trappen skaber en flot indgang med udsigt over 

hele pladsen. 

 

På forpladsen plantes to store robinietræer, som vil skabe et flot loft over pladsen. Robinie-

træet er som magnoliatræet et poetisk træ. 

 

Sikkerhedsmæssigt er der inkorporeret en ’stopmur’ mod Skolegade, så besøgende børn skær-

mes mere.  

 

Pladsen bliver dermed attraktiv for ophold og aktivitet i centrum og danner en tydeligere over-

gang til resten af city og en mere sammenhængende midtby med masser af aktivitetsmulighe-

der, som det nye handlingskatalog for byliv og byrum lægger op til.  

 

Forslag til re-design af forplads er udarbejdet af Landplus på vegne af Nicolai Kultur. Landplus 

har ligeledes udarbejdet de nye forslag til wayfinding i city.  

 

En mulighed for et samlet projekt for Nicolai (dette forslag og forslag KU-A-01 overdækning af 

scenen) og fondsstøtte hertil vil blive undersøgt. Nicolai Kultur har haft en indledende dialog 

med Lokale og Anlægsfonden, som stiller sig positive over for en ansøgning om medfinansie-

ring i forhold til et større projekt. Hvis der opnås fondsstøtte vil det samlede beløb i ændrings-

forslaget blive reduceret med det tildelte fra fonden. De 1.5 mio. kr. er altså den fulde pris for 

projektet. 

 

Forslaget understøtter de kulturpolitiske fokuspunkter ”Mødesteder og Midlertidighed” og ”Mere 

Ungekultur”. 

 

Derudover understøtter det Kulturudvalgets strategi for Nicolai kultur: ”Sammen om kulturen” 

og Kolding Kommunes Handlingskatalog for byliv og byrum 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-A-03 – Aksel Olsens hjem, modernisering og udvikling 

 

Generelle oplysninger: 

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

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

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

Navn:  ........................... Lene Holm, leder af Geografisk Have 

Tlf. nr.:  ......................... 23 32 65 24 

E-mail:  .......................... lholm@geografiskhave.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 3.768 0 0 0 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 4.268 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune købte i 2016 Aksel Olsens ejendom, hvor han startede sin Planteskole 

Brændkjærhøj.  

Formålet var at villaen skulle inddrages i Geografisk Haves formidling, og dette fremgår af 

samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Geografisk Have, der i 2017 offentliggjorde 

havens udviklingsplan. 

 

Planen beskriver, at: 

 

”Hjemmet og haven kan udvikles som et levende sted, der på moderne måder formidler histo-

rien om tiden, da familien Olsen levede på Brændkjærhøj. Stedet kan give et kig ind i Aksel Ol-

sens store verden præget af nysgerrighed, fantasi og vide udsyn. Hans gamle kontor fremstår 

som dengang – fyldt med bøger, plantekataloger, tegninger og breve. Der kan du få et glimt af 

fortiden, så effektfuldt iscenesat, at man næsten venter, at Aksel Olsen træder ind i lokalet, 

hvad øjeblik det skulle være”. 

 

Villaen kræver dog istandsættelse inden det er muligt at inddrage den.  

I forbindelse med prioritering af Corona-anlægsmidler blev projektet tildelt 1,5 mio. kr., der 

muliggøre istandsættelse af husets stueetage. Geografisk Have har modtaget 300.000 kr. fra 

Region Syddanmark til at etablere formidling i huset. 

 

Dette forslag skal gøre det muligt at istandsætte resten af huset. så det kan indgå i havens 

samlede formidling som beskrevet i havens udviklingsplan.  

 

mailto:lholm@geografiskhave.dk
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Det konkrete forslag til fremtidig anvendelse af stedet tager afsæt i mulighederne for at skabe 

en autentisk oplevelse i historiske rammer, der inspirerer nutiden til at forme fremtiden med 

tryk på vækst og kreativitet. 

 

Formålet med ejendommen er at opbygge en vigtig grundpille i hele historien/formidlingen og 

fortællingen om Aksel Olsen og Geografisk Have. Derudover at anvende stedets potentiale, der 

emmer af grokraft i både historisk, biologisk, naturvidenskabelig og kreativ og kulturelle ret-

ninger. Skabe attraktive rammer med lokaler for grønne aktiviteter og etablere et partnerskab 

med oplagte interessenter, der gerne vil og kan anvende stedet i dén ånd. 

 

Der foreslås på den baggrund et moderniseringsprojekt med en samlet økonomi på 3.768.000 

kr., udregnet af Kommunens ejendomsafdeling: 

 

 Kælderetagen anvendes til formidling (værkstedet) og som publikumsfaciliteter (toilet, 

handicaptoilet og grovkøkken) med adgang fra havesiden. (Budget: 1.710.000 kr.) 

 Tagetagen anvendes som birum i form af depoter, opbevaring samt midlertidige kontor- 

og mødelokaler/studierum. (Budget: 1.003.000 kr.) 

 Etablering af udvendig lift samt adgang til kælder. (Budget: 350.000 kr.) 

 Rådgivning (Budget 700.000 kr.) 

 Byggetilladelse (Budget: 5.000 kr.) 

  

Projektet indeholder IKKE midler til kommunikation og formidling, da dette vurderes som et 

projekt i sig selv og som bedre egnet til fundraising. 

 

Der afsættes kr. 500.000 til driftsudgifter om året, som dækker ca. 200.000 til forbrug og ved-

ligeholdelse i/af bygninger, ca. 100.000 til vedligeholdelse af haven og ca. 200.000 til lønudgif-

ter til styring, administration og bemanding af stedet på halv tid i sæson fra 1. april til 1. okto-

ber.  

 

Konsekvensen hvis bevillingen ikke imødekommes er, at huset ikke bliver istandsat. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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KU-A-04 – Geografisk Have, nyt Havehus 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Kulturudvalget den 8. juni 2021, sag nr. 14 

 

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

Navn: ............................ Lene Holm 

Tlf. nr.: .......................... 23326524 

E-mail: ........................... lholm@geografiskhave.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 5.000 12.000 0 0 

Nettodrift 300 300 300 300 

I alt kassefinansieret 5.300 12.300 300 300 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Forslaget går ud på at bygge et nyt Havehus ved Geografisk Haves hovedindgang. Kolding 

Kommune er ejer af jorden og har udlånt den til den selvejende institution Geografisk Have. 

Den nuværende bygning er gammel, nedslidt og for lille. Den nuværende indgangsbygning er 

bygget i 1980 og ombygget i 1997. Siden er der alene foretage den nødvendige vedligehol-

delse.  

 

Udgangspunktet er Kolding Kommunes bæredygtighedsstrategi hvor man bl.a. har fokus på 

flere bundlinjer. Her er en grøn bundlinje, en social bundlinje og en kulturhistorisk bundlinje, 

ligesom projektet som et kulturelt og grønt fyrtårn bidrager til at udmønte kommunens Kultur-

politiske indsatsområder med fokus på hverdagskultur, fællesskaber, mødesteder og midlerti-

dighed.  

 

Det nye havehus kan blive et spændende demonstrationsprojekt, der på en designmæssig at-

traktiv måde giver de nødvendige funktioner og viser, hvordan en moderne bæredygtig have-

bygning kan indpasses i et haverum på en elegant måde og samtidig også understøtte den 

stedspecifikke kulturhistorie. 

 

Formålet med den nye bygning er dels at tilbyde gæsterne en opdateret og mere nutidig vel-

komst og basisfaciliteter som billetsalg, café og toilet. Desuden at forbedre havens faciliteter 

ved at etablere et udstillingsrum og et undervisningslokale/grønt værksted, der kan imøde-

mailto:lholm@geografiskhave.dk
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komme det øgede behov for også at kunne gennemføre aktiviteter for havens gæster i vinter-

halvåret. Endelig vil det nye besøgscenter også imødekomme behovet for mere plads til perso-

nale og frivillige. Havens værdi som mødested vil øges betragteligt. 

 

Der er udarbejdet to ret forskellige skitser til, hvordan det nye Havehus kan se ud. Det under-

streges, at Geografisk Have er åben overfor yderligere udvikling af design, materialevalg m.v., 

således at der opnås størst mulig demonstrationsværdi i forhold til bæredygtighed.  

  

 

Geografisk Have er også åben over for en evt. etapeopdeling af projektet. Skitserne er udar-

bejdet af tegnestuen Mejeriet i Kolding og kan fremsendes i ”udfoldet udgave”. Den oprindelig 

idé til et nyt besøgscenter er formuleret i havens langsigtede Udviklingsplan. Den overordnede 

vision for Geografisk Have er jf. Udviklingsplanen at skabe en national topattraktion. En grøn 

oplevelses- og opdagelsespark og mødested med en unik plantesamling, inspirerende haver og 

en helt særlig historie. 

 

De 5.+12. mio. kr. går til etablering af Havehuset og de 300.000 går til den efterfølgende 

øgede drift (diverse forsyningsudgifter mv). 

 

Effekten for borgerne vil være, at potentialet i Geografisk Have for lokale borgere vil forbedres 

betragteligt, da det bliver muligt med aktiviteter og workshops også i vinterhalvåret. Effekten 

for lokale borgere og andre gæster er endvidere, at der kan etableres udstillingsoplevelser, 

som gør det nemmere på egen hånd at øge sin oplevelse i haven og dermed havens værdi som 

attraktion.  

 

Kolding Kommune vil øge sin attraktionsværdi over for turister til området, da netop en stor 

grøn attraktion som Geografisk Have kan spille en afgørende rolle for ”reason to go” m.v. 

 

Konsekvensen hvis forslaget ikke vedtages er, at der skal investeres flere og flere midler i den 

gamle nedslidte bygning for at holde den oprejst og havens potentiale for øgede aktiviteter 

især i vinterhalvåret ikke udnyttes. Desuden vil der ikke ske den nødvendige forbedring af for-

holdene for personale og frivillige.  

 

Forslaget understøtter følgende visioner og strategier i Kolding Kommune: 
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 Bæredygtighedsstrategiens mål om at fremme livskvaliteten for borgerne, fremme flere 

af FN’s 17 verdens mål, baseret på de 5 cirkulære designprincipper (fra spild til res-

source, fra eje til dele, fra siloer til helheder, fra én til flere bundlinjer og fra mindst 

mulig skade til mest mulig gavn). Der er også fokus på at skabe rammer for bæredyg-

tige fællesskaber. 

 Kulturpolitikkens mål og indsatsområder, især borgeren som medskaber og mødesteder 

og midlertidighed. 

 Erhvervs- og Vækstpolitikkens mål om at skabe en ny turiststrategi sammen med tu-

ristdestination Trekantsområdet og fremme bosætningen generelt. 

 Fritids- og Idrætspolitikkens indsatsområder om at gøre borgerne til medskabere, 

fremme en stærk frivillighedskultur, udvikle fremtidens rammer for aktivitet og fælles-

skab, udvikle optimale rammer for et aktivt seniorliv, styrke mulighederne for at alle 

kan deltage i aktivitet og foreningsliv samt fritids- og idrætsevents. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Plan-, Bolig- og Miljøudvalget 

Ejendoms- og Boligpolitik 
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EJD-A-01 – Grundkapital seniorbofællesskaber 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  Ejendoms- og Boligpolitik 

Vedtaget: .......................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb  0 0 8.000 8.000 

I alt kassefinansieret 0 0 8.000 8.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Plan, Bolig og Miljøudvalget besluttede den 4 marts 2020, at der skal udarbejdes et budgetfor-

slag vedrørende grundkapital til seniorbofællesskaber. Baggrunden for ændringsforslaget er, at 

der i 2019 blev gennemført en undersøgelse af borgernes ønsker og behov til fremtidens bolig, 

som viste en stor interesse for seniorbofællesskaber.  

 

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen har fra januar til maj 2019 udsendt et spørgeskema 

til alle 55-80 årige i Kolding Kommune og afholdt 3 borgermøder om seniorbofællesskaber. 

 

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen og borgermøderne, viste, at der er meget stor efter-

spørgsel efter seniorbofællesskaber i Kolding Kommune. 45 % af de borgere, der forestiller sig 

at skulle flytte, mener således at et seniorbofællesskab kunne være en boligform for dem. 

 

Det anbefales derfor, at seniorbofællesskaber prioriteres i boligplanlægningen i Kolding Kom-

mune. 

 

Det anbefales konkret at der afsættes 16.000.000 kr. i kommunal medfinansiering til opførslen 

af nye almene boliger seniorbofællesskaber, som svarer til ca. 80 boliger på op til 95 kvm. 

 

Hvis midlerne ikke afsættes, kan Kolding kommune ikke i så stort omfang understøtte tilveje-

bringelsen af almene seniorbofællesskaber. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Miljøpolitik  
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MU-S-01 – Liv i Lillebælt (samarbejde mellem 11 Lillebælts 

kommuner om et forprojekt) 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  Miljøpolitik 

Vedtaget: .......................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 200 200 0 0 

I alt kassefinansieret 200 200 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I december 2020 og marts 2021 er der afholdt borgmestermøder med deltagelse af 11 kom-

muner omkring Lillebælt. Formålet med møderne var at gå sammen og arbejde for et bedre 

havmiljø i Lillebælt. Blandt borgmestre var der opbakning til at kommunerne skulle komme 

med et fælles bud på, hvordan vi kunne samarbejde om opgaven.  

 

For at udvikle og organisere samarbejdet herunder at indgå aftaler med staten og fonde fore-

slås det, at der ansættes en projektleder, der i projektperioden på to år samarbejder med fag-

personer i alle kommunerne om opgaven. Derved opnår vi ejerskab til projektet og har mulig-

hed for at koordinere med øvrige opgaver ”hjemme” i kommunerne. 

  

Udgiften vurderes at blive 100.000 kr. til projektlederen og et tilsvarende beløb til den fag-

medarbejder der skal levere viden fra Kolding Kommune.  

 

Hvorfor et det vigtigt at samarbejde om et bedre havmiljø i Lillebælt? 

Lillebælt er et enestående og attraktivt hav- og fjordområde, som tiltrækker tusindvis af bor-

gere og turister. Området skaber aktivitet og omsætning for hoteller og serveringssteder, cam-

pingpladser, lystbådehavne, turbåde, og de mange foreninger, der er knyttet til vandet som fx 

bådklubber, badeklubber, dykkerklubber, fritids- og lystfiskere. Borgere og turister besøger Lil-

lebælt for at opleve de skønne strande, kystnaturen og det unikke liv under havoverfladen. 
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Men under havoverfladen eksisterer en anden virkelighed. Havmiljøet har det nemlig skidt. Det 

kan skade de mange aktiviteter i forskelligt omfang. Et rent havmiljø er nemlig grundlaget for 

markedsføringen og de gode historier. Algeopblomstring ved kysterne og iltsvind på havbun-

den sælger ikke billetter. Når dyre- og fiskelivet og den øvrige biodiversitet lider skade, går det 

ud over den smukke fortælling om Lillebælt og fjordene. Allerede i dag opleves det, at det re-

kreative fiskeri efter torsk og fladfisk slet ikke er, som det var engang. Man kan ikke længere 

gå ud på en mole ved en af kysterne til Lillebælt og fange lidt fisk til aftensmaden. Lystfisker-

turister fravælger Lillebælt som rejsemål af den grund. Derfor ses det også, at borgerne har 

engageret sig i at hjælpe Lillebælt.  

  

Det er ambitionen at vende billedet ved at skabe et samarbejde mellem de 11 Lillebæltkom-

muner. De enkelte kommuner er i gang, idet både landbruget og spildevandsområdet investe-

rer i at begrænse næringsstoffer og renser for bakterier og miljøfremmede stoffer. Det skaber 

langsomt renere vand og vil medføre et bedre havmiljø på sigt. Det er en mulighed at frem-

skynde denne udvikling, hvis der etableres stenrev og muslingebanker, udplantes ålegræs, op-

fiskes krabber og undersøger, hvordan de skadelige aktiviteter begrænses. 

  

Et forprojekt med en fælles projektleder i spidsen og støtte fra fagfolk i de enkelte kommuner 

skal beskrive, hvordan et fremtidigt samarbejde kan organiseres og undersøge, hvordan der 

kan samarbejdes med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen samt søges fondsmidler det gennemfø-

relse af konkrete projekter, der kan forbedre havmiljøet i Lillebælt. 

 

Hvis ikke forslaget prioriteres vil Kolding kommune ikke kunne deltage i udviklingen af et frem-

tidigt samarbejde. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MU-S-02 – Kolding Stenbank – Gøre det nemmere  

for borgerne at donere sten 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  Miljøpolitik 

Vedtaget: .......................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 50 50 50 50 

I alt kassefinansieret 50 50 50 50 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Stenbank er et Naturpark Lillebælt projekt, som går ud på at få borgere og landmænd 

til at indsamle sten til stenrev med det formål at skabe gode vækstbetingelser for dyre- og 

plantelivet.  

 

Stenbanken har 3 indsatsområder:  

- Borgerinddragelse - aktivering og kommunikation til borgerne og interesse organisatio-

ner om formålet med Naturpark Lillebælt. Borgerne kan være med til at gøre en forskel 

og bidrage til bedre vandmiljø i Kolding Fjord og Lillebælt 

- Det Socialøkonomiske aspekt – give sårbare borgere en meningsfuldt opgave I tilknyt-

ning til projektet 

- Etablering af Stenrev I Kolding Fjord og Lillebælt.  

 

Det viser sig vanskeligt for Kolding Stenbank at finansiere indsamling, formidling og udlægning 

af sten til stenrev alene ved frivillighed og donationer fra erhvervslivet. Kolding Sten Bank har 

en ”gratis” oplagsplads på Kolding Havn, men det viser sig for langt for mange borgere og 

landmænd selv at transportere de tunge sten til pladsen. Banken har derfor brug for et mindre 

budget på 50.000 kr. årligt for at gøre projektet mere realistisk at realisere.  
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For at gøre det lettere for borgere og landmænd at indlevere sten til banken, foreslår forvalt-

ningen, at der i form af et par containere, etableres decentrale indleveringspladser for natur-

sten forskellige steder i kommunen. Der vil være en udgift til leje og transport af containerne.  

 

På oplagspladsen på havnen kunne det endvidere være hensigtsmæssigt at opstille et par pal-

lekasser til mindre sten, der kan anvendes til etablering af smoltrev ved vandløbenes udløb i 

fjorden eller Lillebælt samt til stryg i selve vandløbene. 

 

Hvis ikke udvidelsesforslaget prioriteres vil det fortsat være svært at få indsamlet de sten som 

borgere og mange landmænd ønsker at donere og det vil dermed forsinke etableringen af 

stenrevet med den gavnlige effekt på dyrelivet i fjorden som det vil have. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MU-S-03 – Nye rammebetingelser for Naturpark Lillebælt  

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  Miljøpolitik 

Vedtaget: .......................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 310 310 310 310 

I alt kassefinansieret 310 310 310 310 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I september 2020 blev Destination Lillebælt lukket. De tidligere ressourcer og kompetencer in-

denfor turisme og erhverv, som Naturpark Lillebælt kunne trække på i Destination Lillebælt, 

mangler derfor. De nye destinationssamarbejder der består af Destination Trekanten, Destina-

tion Fyn og Visit Fredericia har oplyst, at de pt. ikke har ressourcer til at indgå i og overtage 

igangværende opgaver og aktiviteter. Situationen er derfor at de tre nye enheder ikke har mu-

lighed for at dække de opgaver den tidligere Destination Lillebælt udførte inden for turisme og 

erhverv i Naturpark Lillebælt. 

 

Der er derfor tale om en væsentlig anderledes situation end den, som var grundlaget for, at 

der i 2018 blev afsat 3 årsværk til et sekretariat og naturvejledning til Naturpark Lillebælt. De-

stination Lillebælt bestod da af 2 årsværk (1,1 mio. kr. pr. år), som skulle bidrage til naturpar-

kens forretningsudvikling og kontakt med erhvervet. Hertil kom Visit Kolding og Visit Lillebælts 

bidrag til især markedsføring af Lillebælt.  

 

Naturpark Lillebælt kan derfor på nuværende tidspunkt ikke leve op til de forpligtelser, som de 

tre byråd har vedtaget i Naturparkplan 2018-2022 og i projektet Bælt i Balance, som har mod-

taget 17,1 mio. kr. i støtte fra VELUX FONDEN og Nordea-fonden. Destination Lillebælt er i na-

turparkplanen indskrevet som væsentlig medspiller i naturparkens arbejde med turisme og er 

indskrevet i mange projekter. For at bevare mærket som Dansk Naturpark skal vi leve op til 

naturparkplanen, hvilket følges tæt af Friluftsrådet. I projektet Bælt i Balance medfinansierer 

både Visiter og Destination Lillebælt ifølge ansøgningen med 880.000 kr. i alt. 

 

Der er risiko for at dele af naturparkplanen og projektet Bælt i Balance ikke kan gennemføres.  
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Opgaver som naturparken ikke kan løse.: 

 Løbende indsamling og rapportering af data indenfor turismen for alle tre kommuner 

og dermed for naturparken. Fx antal overnatninger, antal outdoorture og antal del-

tagere 

 Koordinere udvikling, markedsføring af projektet: ”Synliggørelse af de historiske 

spor”. Sammen med Visiter skal de nye ruter og kulturhistoriske oplevelser efter ud-

vikling markedsføres. 

 Udvikling af projektet: ”Spis Lillebælt”. Kontakt til virksomheder og markedsføring 

af projektet. F.eks. finde partnere, skabe netværk, udvikle infomateriale og arran-

gere events. I dette projekt er koordinering og synergi til EU-projektet Food 2030 i 

Kolding endvidere vigtig. 

 Udvikling og markedsføring af projektet: ”Partnere i Naturpark Lillebælt”. Her i 2021 

er der 20 erhvervspartnere, men uden konstant udvikling i forhold til partnernes øn-

sker og uden markedsføring vil der næppe komme flere partnere til. 

 Skabe nye bæredygtige aktiviteter for turister og måder at benytte og beskytte na-

turparken på.  

 

Opgaver som ikke kan løses i forhold til projektet: Bælt i Balance: 

 Både Visiter og Destination Lillebælt skal ifølge ansøgningen til Nordea-fonden le-

vere timer for 880.000 kr. i alt, fordelt over 4 år.  

 Timerne skal bruges på markedsføring af aktiviteterne i projektet. Dvs. at vi pt. ikke 

kan markedsføre nye tiltag som f.eks. krabbe-opfiskning og afsætning, ny infra-

struktur ved kysten, fortællinger om hav og kyst og nyeste forskning. 

 Timerne skal også bruges på at måle effekterne, som de er beskrevet i ansøgnin-

gen. F.eks. udviklingen i overnatninger og besøg/ture ved hav og kyst. Vi har p.t. 

ikke ressourcerne til at samle disse tal år for år. 

 

Opgaver som sandsynligvis kan leveres af de nye Destinationer og Visit Fredericia. 

 Markedsføring af naturparkens muligheder på tværs af kommunerne, så naturpar-

ken fremstår som en samlet attraktion fx ved at lave informationsmaterialer og ud-

vikle pakkeløsninger for oplevelser i naturparken.  

 

Forvaltningen foreslår derfor, at der på grund af nye rammebetingelser for Naturpark Lillebælt 

tilføres 310.000 kr. årligt til samarbejdet 

 

Forvaltningerne i de tre kommuner (Fredericia, Middelfart og Kolding) vurderer, at der er be-

hov for 600.000 kr. årligt = 200.000 årligt pr. kommune på grund af manglende bemanding 

fra Destination Lillebælt. Behovet fordeler sig med 127.000 kr. årligt jf. Forpligtigelser i forhold 

til Naturparkplanen og 73.000 kr. årligt jf. Bælt i Balance projektet. 

 

Den nye organisering og ændret fokus for de nye Destinationer betyder også, at der er behov 

for en styrkelse af sekretariatsfunktionen i Naturpark Lillebælt. Kompleksiteten og koordine-

ringsbehovet er desuden blevet forøget i takt med at naturparkens netværk øges med flere er-

hvervspartnere, flere frivillige, flere projekter. Der er derfor behov for at styrke sekretariats-

funktionen med en halv normering, hvilket svarer til 330.000 kr. årligt = 110.000 kr. pr. kom-

mune  

 

Hvilket udviklingspotentiale er der? 
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Naturparkens arbejde og naturparkplan 2018-2022 vedtaget i de tre byråd rammer ind i en 

stigende offentlig opmærksomhed på havmiljøet, på friluftsliv og naturen. Naturparken har et 

stort udviklingspotentiale, hvis der afsættes ressourcer. Naturparken kan: 

 

 Styrke Naturpark Lillebælt som brand. 

 Styrke samarbejdet mellem erhverv, borgere, foreninger og myndigheder om et nyt 

fællesskab om Lillebælt og lokal stolthed over det unikke landskab, natur og hav der 

er udenfor vores dør. 

 Give borgere og gæster flere unikke friluftsoplevelser ved hav og kyst til glæde og 

gavn – tangsafari, hvalsafari, kajak, vandreruter osv. 

 Tiltrække flere besøgende fra ind- og udland og skabe økonomisk vækst og arbejds-

pladser i alle tre kommuner. 

 Fremme bæredygtig turisme og FNs Verdensmål (hensyn til natur og kulturarv OG 

sociokulturelle værdier og indtjeningsmuligheder for det lokale erhverv). 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MU-S-04 – Eltang Vig – skabe mere naturværdi på 

kommunalt areal (Projekt Danmarks vildeste kommune) 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  Miljøpolitik 

Vedtaget: .......................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 100 100 100 100 

I alt kassefinansieret 100 100 100 100 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Som led i konkurrencen ”Danmarks Vildeste kommune” foreslår By- og Udviklingsforvaltnin-

gen, at kommunen går foran ved at udlægge 28 hektar lavtliggende, kommunal dyrkningsjord 

til ny natur. Arealerne er i dag forpagtet ud til landbrugsmæssig dyrkning indtil 2024. Forvalt-

ningens forslag er at opsige aftalen med udgangen af 2021 og godtgøre forpagterens udgifter 

på arealet.  

 

Kolding Kommune ejer en del landbrugsjorder mellem Nørre Bjert og Naturområderne ved 

Hole Skov og Eltang Vig. 28 hektar af disse landbrugsjorder er beliggende i et lavbundsområde 

mellem Eltang Vig og Nørre Bjert by.  

 

De lavtliggende arealer er i nogle områder meget vandlidende og kræver vedligeholdelse af 

dræning, herunder kontinuerlig vedligehold af Nr. Bjert Bæk, som løber som et dybtliggende, 

udrettet vandløb ned igennem området.  En del af arealerne består desuden af tørveholdig lav-

bundsjord, som samtidig udleder CO2 og kvælstof ved dyrkning og pløjning. Den fortsatte 

landbrugsmæssige dyrkning af området vurderes uhensigtsmæssig i forhold til Kolding Kom-

munes målsætning i Bæredygtighedsstrategien om at nedsætte CO2 udledningen, mindske ud-

vaskningen af kvælstof til vandmiljøet og give naturen mere plads.  

 

Projektet omfatter at ændre driften fra dyrkning til natur, som kan afgræsses sammen med de 

lysåbne dele af den kommunalt ejede del af Hulskov. På denne måde kan der skabes et stort, 

sammenhængende naturområde helt inde fra Nørre Bjert by og ud til Hulskov og Eltang Vig, til 

gavn for både byens borgere og den vilde natur i området.  
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Tegnforklaring til kort: 

Rød streg: De kommunale omdriftsarealer, der foreslås taget ud af dyrkning og omlagt til natur. 

Sorte streger: Bakkeskråninger, som markerer lavbundsområdet som landskabselement op til Nørre Bjert 

By 

Grønne arealer: kommunalt ejede matrikler 

Skraverede arealer: Beskyttet natur 

 

 

De tilstødende arealer er udlagt til udstykning af boliger i den kommende kommuneplan. Det 

vil fremme salgsværdien af byggegrundene, fordi udsigten sikres, der etableres natur tæt på 

og mulighederne for udbygning af stier i området forbedres. 

 

I tilknytning til Pumpe-sluseprojektet skal kommunen udlægge minimum 1 ha erstatningsnatur 

– den forpligtigelse vil ligeledes kunne opfyldes her. 

 

Området ligger inden for naturpark Lillebælt og vil være med til at øge naturparkens oplevel-

sesværdi og naturindhold - særligt hvis projektet udvides med genslyngning af vandløbet og 

hævning af vandstanden som beskrevet nedenstående. 

 

Muligheder på længere sigt 

Hvis der kan findes midler til og der kan opnås aftale om at erhverve eller kompensere det sid-

ste privatejede stykke omdriftsjord mellem de kommunale arealer, kan der desuden laves et 

vandløbsprojekt i området, hvor Nr.  Bjert Bæk genslynges og hæves i terræn gennem den la-

vest liggende del af området. Herved vil naturværdien i området yderligere blive forøget og 

forholdene for vandløbets fisk og smådyr vil blive forbedret.  

 

Hvis landbrugsdriften i hele lavbundsområdet dermed kan ophøre, vil det ikke længere være 

nødvendigt at vedligeholde Nr. Bjert Bæk, samtidig med, at det bliver muligt at hæve grund-

vandsstanden i området yderligere. Dette vil nedsætte udledningen af CO2 fra lavbundområdet 

til et minimum og samtidig mindske udvaskningen af næringsstoffer til Lillebælt.  
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Ved at gøre hele den gamle fjordarm til et vådt engområde, vil området desuden blive særde-

les attraktivt for de fugle, som er knyttet til strandengene langs med kysten. Dette ville give et 

betydeligt løft til områdets oplevelsesværdi.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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MU-S-05 – Reparation og vedligehold af naturstier og  

outdoorfaciliteter 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  Miljøpolitik 

Vedtaget: .......................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 200 200 200 200 

I alt kassefinansieret 200 200 200 200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Et år med nedlukning på grund af corona har slidt voldsomt på kommunens naturstier og 

outdoorfaciliteter, og der er også et efterslæb grundet de store mængder nedbør henover 

vinteren 2019/2020. I coronatiden har rigtig mange borgere besøgt kommunens naturom-

råder og benyttet stier, faciliteter m.m. 

 

Det betyder, at mange har givet By- og Udviklingsforvaltningen et praj om stier, broer og 

boardwalks, der er skyllet væk eller trænger til reparation. En del borgere har også givet 

meldinger om strækninger, hvor det er vanskeligt at finde vej, fordi der mangler afmærk-

ninger/wayfinding.  

 

By- og Udviklingsforvaltningen anslår, at der ud i årene er behov for at øge forvaltningens 

budget til vedligehold af stier, faciliteter, afmærkninger, infotavler m.m., fordi antallet af 

stier og faciliteter er steget og de mange steder fremstår meget slidte.  Det nuværende 

budget er på 220.000 kr. årligt. Dette ønskes forhøjet med 200.000 kr. årligt. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

 
  

mailto:inbm@kolding.dk


87 
 

MU-A-01 - Naturen tilbage – biodiversitetsstrategiens 

handleplan for bedre og mere natur i Kolding 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  Miljøpolitik 

Vedtaget: .......................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

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

Navn: ............................ Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr.: .......................... 7979 7450 

E-mail: ........................... inbm@kolding 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 2.500 2.500 2.500 2.500 

I alt kassefinansieret 2.500 2.500 2.500 2.500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Det går ned ad bakke med artsrigdommen både på globalt plan og i Danmark. I den seneste 

vurdering af, hvilke arter som er truede herhjemme, har forskere fra Aarhus Universitet vurde-

ret at 41% af de arter, der er undersøgt, er truede. Årsagerne til, at arterne forsvinder så hur-

tigt, er først og fremmest, at: 

 

- De steder, hvor de lever, forsvinder eller forringes 

- Naturområderne er for små og for spredte til, at arterne kan opretholde deres bestande 

på sigt 

- De naturlige processer som afgræsning og stormfald mv mangler ude i naturområ-

derne, og nogle steder er der også påvirkning fra næringstilførsel eller dræning. 

 

Kolding kommune har kun ca. halvt så meget natur som landsgennemsnittet. 

 

Men vi kan vende den udvikling. 

 

Kolding Kommunes nye Bæredygtighedsstrategi, Kolding2030 – Sammen skaber vi fremtidens 

bæredygtige samfund - indeholder 6 indsatsområder. Et af dem er mere mangfoldig natur. I 

den kommende Biodiversitetsstrategi vil der blive sat konkrete mål, indsatser og udarbejdet et 

projektkatalog, der peger på forslag til konkrete indsatser. 

  

For at arbejde for at realisere strategiernes visioner og mål foreslås det, at der afsættes en 

pulje på 3 mio. kr. årligt til opkøb af arealer og udvikling af naturområder. 

 

Hvad kan der gøres for at skabe mere biodiversitet? 
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Hvis vi vil bevare biodiversiteten, handler det først og fremmest om at bevare det uerstattelige 

– de eksisterende gode naturlokaliteter og de sjældne arters levesteder. Hvis først de sjældne 

arter forsvinder, kommer de ikke tilbage. Princippet om, at man skal prioritere beskyttelsen af 

de største værdier, kaldes også brandmandens lov. Brandmandens lov er helt enkel og siger, 

at man skal: Beskytte det eksisterende først, derefter reducere skadelig påvirkning, og siden 

genoprette. Ved at sikre de mest sårbare arters levesteder og livsvilkår, sikrer vi også leveste-

der for mange andre arter.  

 

Biodiversitetsstrategien identificerer en række geografiske kerneområder, hvor biodiversiteten 

er særligt høj, og hvor der er levesteder for de helt særlige og sjældne arter, som vi skal passe 

ekstra godt på. Samtidig sætter strategien rammerne for, hvordan vi bedst muligt bevarer 

disse arter og hvordan vi kan sikre, at de får flere egnede levesteder, så bestandene med tiden 

kan blive mere robuste. 

 

De fleste naturområder i Kolding Kommune er i privat eje. Bevarelsen af de vigtige levesteder 

og de særlige arter, skal derfor fortsat ske i et tæt og frivilligt samarbejde med de private 

lodsejere.  

 

Kolding Kommune kan medvirke til at bevare de mest sjældne og truede arter ved at opkøbe 

arealer, hvor biodiversiteten er størst, arealer der ligger som bufferzoner omkring kommunens 

kerneområder for biodiversitet og dyrkningsaftaler om udlægning til natur mod kompensation 

med lodsejere, der ejer tilsvarende arealer. 

 

Indsatsen med udlæg af ny natur bør derfor målrettes følgende områder med høj biodiversitet 

– altså i de biodiversitetsmæssige kerneområder: 

 

 Viuf Skov 

 Skærsø og Nørremose 

 Almind Ådal og Donssøerne 

 Vester Nebel Ådal med tilløb  

 Kolding Ådal med tilløb 

 Marielund-kilen og tilstødende skovområder 

 Hylkedalen 

 Stenderup Nørre- og Midtskov 

 Svanemosen og Fovslet skov 

 Skamling området med Odderbæk 

 Hejls Nor og tilstødende enge 

 Lillebælt 

 

I samme områder skal det søges at skabe ny natur på arealer, der samtidig bidrager til be-

skyttelse af kommunens vigtige drikkevandsressourcer, lavbundsprojekter der bidrager til re-

duktion af CO2, skovrejsning og nye rekreative muligheder.  

 

For at Kolding Kommune kan arbejde for mere biodiversitet foreslår forvaltningen, at der af-

sættes en pulje på 2,5 mio. kr. årligt til opkøb, udvikling af naturområder og ressourcer til dia-

log med lodsejerne i kerneområderne for biodiversitet som er udpeget i biodiversitetsstrate-

gien.  
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Hvis ikke udvidelsesforslaget prioriteres vil vi kun langsom kunne vende udviklingen hvor Kol-

ding kun har ca. halvt så meget natur som landsgennemsnittet og vi vil ikke have egenfinan-

siering til at søge fondsfinansiering. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Seniorudvalget 

Seniorpolitik 
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SEN-S-01 – Videreførelse af følgeskabsordningen fra 2022 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 6. maj, sag nr. 3   

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 640 640 640 640 

I alt kassefinansieret 640 640 640 640 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Borgere med nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne kan, hvis de ikke selv kan komme 

derhen, få følgeskab af en hjemmehjælper til at komme til et kommunalt cafeteria eller en ak-

tivitet. Konkret betyder det af hjemmehjælperen følger borgeren til cafeteriet eller aktiviteten 

og følger borgeren retur igen. 

 

Følgeskab til cafeteria kan bevilges dagligt. Følgeskab til en aktivitet kan bevilges 1 gang 

ugentligt. 

Der er cirka 25 borgere der er visiteret til følgeskab.  

Den årlige udgift til følgeskab udgør 640.000 kr.  

Hvis forslaget ikke vedtages, er der risiko for, at de borgere der benytter denne ordning ikke 

får mulighed for at indtage måltider i selskab med andre, eller deltage i aktiviteter. Der kan 

være risiko for, at den enkelte borgers helbredstilstand forværres. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-02 – I Sikre Hænder 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 6. maj 2021, sag nr. 3   

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 310 560 1.220 1.430 

I alt kassefinansieret 310 560 1.220 1.430 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Seniorområdet i Kolding Kommune vurderer, at det er er hensigtsmæssigt at søge Sundheds-

og Ældreministeriet om at deltage i patientsikkerhedsprogrammet ”I sikre hænder”.  

Formålet med deltagelse i programmet er at sikre, at den kommunale hjemmehjælp, sygepleje 

og de kommunale plejehjem fortsat kan levere høj kvalitet, og sikker behandling og god pleje 

til borgerne. Demografien og opgaveglidning i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

medfører et endnu større behov for, at arbejde systematisk, datadrevet og metodisk for at fo-

rebygge alvorlige medicinfejl, infektioner, fald og underernæring hos de ældre borgere.     

”I sikre hænder” har fra 2013-2018 forbedret kvaliteten på en række danske plejehjem, i 

hjemmeplejen og sygeplejen i 18 kommuner. Programmet har vist, at det er muligt at udrydde 

tryksår og alvorlige medicinfejl, reducere fald og forbedre borgernes ernærings- og tandstatus.  

Regeringen har på baggrund af erfaringerne fra 1. og 2. bølge af ”I sikre hænder” afsat 16. 

mio. kr. til en 3. bølge til udbredelsen i yderligere 15 kommuner i perioden 2020-2022. Målet 

er, at alle borgere i landet skal modtage kommunale sundheds-og omsorgsydelser af samme 

høje kvalitet, samt at kommunerne opbygger en varig platform for forbedringsarbejdet. 

De deltagende kommuner vil blive bistået i at opnå kompetencer og kapacitet til at arbejde sy-

stematisk med forbedringsarbejde og datadrevet ledelse. Arbejdsmetoderne vil også kunne an-

vendes til opnå resultater på en række andre områder, hvor der er behov for forbedringer. 

Konkret vil kommunerne modtage implementeringsstøtte, implementering af de kliniske og or-

ganisatoriske interventioner, samt coaching og vejledning i forbedringsarbejde, kommunika-

tion, datahåndtering og støtte til fremdrift i arbejdet. 
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Kommunens egenfinansiering vil være stigende i perioden i takt med at projektet udrulles/ at 

der etableres flere ’forbedringsteams’. 

Vedtages forslaget ikke vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-03 – Hygiejnesygeplejerske 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 6. maj 2021, sag nr. 3   

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 310 310 310 310 

I alt kassefinansieret 310 310 310 310 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Corona-situationen har tydeliggjort behovet for, at styrke hygiejneorganiseringen på tværs af 

Social-, Senior-, Sundheds- og Fritidsområdet. 

I den nuværende organisering af kvalitetsarbejdet er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe 

for hygiejne. Gruppen er et vigtigt tiltag for at arbejde målrettet med hygiejne og indsatser til 

at fremme god hygiejne og mindske sygdom. Arbejdsgruppen indkaldes og faciliteres af en ud-

viklingssygeplejerske i afdelingen for Læring og Kvalitet. 

Viden om hygiejne er spredt ud på flere medarbejdere og ledere, men corona-situationen har 

vist, at der er behov for en yderligere styrkelse af viden og ressourcer til implementering af 

nye skiftende retningslinjer og vejledning på de borgernære områder. Denne styrkelse vil ske 

gennem ansættelse af en hygiejnesygeplejerske i sygeplejen på Seniorområdet. 

Blandt hygiejnesygeplejerskens vigtigste opgaver vil være at: 

 Styrke og udvikle den sygeplejefaglige indsats inden for hygiejneområdet, herunder 

kvalitetsudvikling og udarbejdelse af kliniske retningslinjer. 

 At være nøgleperson/samarbejdspartner i tværfaglige og tværsektorielle sammen-

hænge, relateret til hygiejne. 

 Bibringe og sikre ajourført viden og vidensdeling, relateret til hygiejne. 

 Medvirke til at sikre optimal ressourceudnyttelse i relation til bestilling af depotvarer til 

sygeplejedepotet. 

 

Finansieringen af stillingen deles mellem Socialforvaltningen og Senior-, Sundheds- og Fritids-

forvaltningen, hvoraf sygeplejens andel udgør ca. 310.000 kr. pr. år. 
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Vedtages forslaget ikke vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-04 – Reduktion af smittespredning på plejehjem 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 6. maj 2021, sag nr. 3   

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 2.650 2.650 2.650 2.650 

I alt kassefinansieret 2.650 2.650 2.650 2.650 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Reduktion af smittespredning på plejehjem er en afgørende indsats til at modvirke ikke bare 

covid-19, men også andre infektionssygdomme hos både borgere og plejepersonalet. De fore-

løbige opgørelser af sygefravær blandt plejepersonalet på plejehjemmene viser en markant 

nedgang i april og maj 2020. Reduktionen af smittespredning på plejehjemmene sker bl.a. 

gennem zoneopdeling, hyppig rengøring og afspritning af kontaktflader. 

Der er desuden behov for hurtigt at kunne opspore og identificere potentielt smittede beboere 

gennem podning med henblik på isolation. Denne opgave koordineres også af plejepersonalet 

på plejehjemmene.  

Samlet set betyder det, at en større del af plejepersonalets tid går med sikring af god hygi-

ejne, forhindring af smittespredning og evt. podning og opsporing af potentielt smittede bebo-

ere – tid som derved går fra den primære pleje og kontakt med borgerne. Den lejlighedsvise 

zoneopdeling af plejehjem sætter også nogle begrænsninger på smidig anvendelse af plejeper-

sonalet, som øger behovet for ressourcer. 

For at fastholde en delvis øget daglig rengøring foreslås afsat 2,65 mio. kr. årligt – svarende til 

en gennemsnitlig forøgelse af normeringen på alle plejehjem med ca. 0,5 fuldtidsstilling. En 

fuld opretholdelse af niveauet for rengøring og afspritning vurderes at koste ca. 4,8 mio. kr. 

årligt. 

Vedtages forslaget ikke vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 



97 
 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-05 – Plejehjemsleder på Teglgårdsparken 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 6. maj 2021, sag nr. 3   

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 630 630 630 630 

I alt kassefinansieret 630 630 630 630 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Synlig ledelse og at lederen er tæt på sine medarbejdere er vigtigt i ældreplejen, herunder på 

plejehjemmene. Kolding Kommunes 13 plejehjem har selvstændig plejehjemsleder undtagen 2 

steder: 

  

Kongsbjerghjemmet plejehjem og Toftegården Plejehjem deler plejehjemsleder, grundet Tofte-

gårdens størrelse med 12 plejehjemsbeboere. 

 

Munkensdam plejehjem (der ligeledes omfatter daghjem for borgere med demens) og Tegl-

gårdsparkens plejehjem deler plejehjemsleder. 

 

For at styrke nærledelse og at plejehjemslederen er tæt på sine medarbejdere foreslås, at der 

oprettes en selvstændig stilling som plejehjemsleder på Teglgårdsparken Plejehjem. 

 

Udgiften til en plejehjemsleder på Teglgårdsparken er 630.000 kr. årligt. 

Vedtages forslaget ikke vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget. 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-06 – Sygeplejersker til plejehjem 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 6. maj 2021, sag nr. 3   

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 1.000 1.000 1.000 1.000 

I alt kassefinansieret 1.000 1.000 1.000 1.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Plejehjemmene i Kolding Kommune har gennem en årrække oplevet, at særligt plejehjemsbe-

boerne i tiltagende grad har komplekse sundhedsrelaterede problemstillinger og i tiltagende 

grad har demensdiagnoser eller demenslignende symptomer. 

 

For at kvalificere plejen og den sygeplejefaglige behandling forslås, at der ansættes 2 sygeple-

jersker til plejehjemmene i Kolding Kommune. De 2 sygeplejersker skal have specialviden og 

erfaring inden for demensområdet og TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom). 

 

De 2 sygeplejersker skal dels varetage den sygeplejefaglige behandling af plejehjemsbeboere 

dels yde faglig sparing og undervisning i forhold til de eksisterende sygeplejersker og øvrigt 

plejepersonale på plejehjemmene. 

 

Udgiften til de 2 sygeplejersker er 1.000.000 kr. årligt. 

Vedtages forslaget ikke vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 

 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

 



100 
 

SEN-S-07 – Coronatestning af plejepersonalet 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 6. maj 2021, sag nr. 3   

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 5.500 0 0 0 

I alt kassefinansieret 5.500 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

5-9 medarbejdere forventes i 2022 at køre rundt til 18 forskellige lokationer i Kolding Kom-

mune og tilbyde plejepersonalet, og andre medarbejdere der er i kontakt med borgere på seni-

orområdet, coronatest med 2-6 ugers interval.  

 

Ovenstående udspringer af sundhedsstyrelsens retningslinjer om at plejepersonalet på senior-

området, afhængig af hvor stort smittetallet er i kommunen, testes med 2-6 ugers interval. 

 

Udgiften til medarbejdere, leje af biler, værnemidler og kompensation til leverandørerne for 

tabt medarbejdertid er 5.500.000 kr. i 2022. Det forventes at udgiften alene vedrører 2022. 

Det fremgår af notat fra Danske Regioner; National model for systematisk test af kommunalt 

plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen, at kommunernes og regionernes udgifter for-

bundet med den systematiske test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen kompenseres 

via bloktilskuddet.  

Vedtages forslaget ikke vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 

 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-08 – Dokumentation i plejeboligen 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 6. maj 2021, sag nr. 3   

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 1.730 220 220 220 

I alt kassefinansieret 1.730 220 220 220 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Plejehjemmene Bertram Knudsens Have, Kirsebærhaven og Olivenhaven foretager dokumenta-

tion på en touchskærm i beboerens plejebolig. Dette skaber nærvær og inddragelse af beboe-

ren og sikrer at arbejdsgangen omkring dokumentation sker i forbindelse med opgavens udfø-

relse hos den enkelte plejehjemsbeboer. Dette kan være med til at mindske fejl og forsinkelser 

i dokumentationen og sikrer en god sammenhæng mellem plejen af borgeren og den nødven-

dige dokumentation. 

 

På ovenstående baggrund foreslås, at der monteres touchskærme i de 194 plejeboliger på de 

resterende 7 kommunale plejehjem, således at dokumentationen kan foregå direkte herpå i 

stedet for at plejepersonalet skal tilbage på kontoret. 

 

Udgiften til indkøb af 194 ipads, vægbeslag, montering og forbedring af netværksforholdene er 

1,73 mio. kr. i 2022. Den løbende udgift til drift, servicering og udskiftning af ipads er 220.000 

kr. årligt fra 2023.  

Vedtages forslaget ikke vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 

 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-09 – Tryghedsskabende værdighedsteknologi på 

plejehjem 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 6. maj 2021, sag nr. 3   

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 750 750 750 750 

I alt kassefinansieret 750 750 750 750 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der findes forskellige værdighedsteknologier der kan medvirke til at skabe tryghed for beboere 

på plejehjem. Oftest er det en konkret afklaring af den enkelte plejehjemsbeboers situation og 

behov der giver anledning til at afprøve, om en bestemt type værdighedsteknologi kan skabe 

øget tryghed for beboeren.  

Nogle af de værdighedsteknologier der pt afprøves på plejehjem i Kolding Kommune er: 

 Indsats til plejesenge (Careturner) som trykaflaster og er en effektiv hjælp til forflyt-

ning og håndtering af sengeliggende borgere. Den skaber mere komfort og bedre søvn 

for borgerne. Samtidig reduceres plejepersonalets tunge løft. 

 Sensorer og falddetektorer der kan registrere og sende alarm til plejepersonalet, hvis 

en plejehjemsbeboer f.eks falder på badeværelset om natten. 

 

Seniorområdet afklarer hvad den tryghedsskabende teknologi skaber af tryghed og merværdi 

for borgeren. Når borgeren er screenet afprøves teknologien og det vurderes om teknologien 

har skabt den forventede tryghed og merværdi for borgeren.  

Hjælpemiddelafdelingen står for udlevering og hjemtagning af de værdighedsteknologier, som 

plejehjemmene ikke selv kan opbevare, f.eks højteknologiske senge. Herunder reparationer, 

rengøring og opbevaring. Formålet med at hjælpemiddelafdelingen styrer udlevering og hjem-

tagning er at sikre kontinuitet i brug af teknologien.  
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Det årlige budget til værdighedsteknologi på plejehjem foreslås forøget med 750.000 kr. Heri 

indgår også budget til afledt drift, primært udskiftninger (Plejehjemmene i Kolding Kommune 

har pt en årlig pulje på 500.000 kr.). 

Vedtages forslaget ikke vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 

 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-10 - Handicapkørsel udvides fra 104 til 208 ture pr. år 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 19. august 2021, sag nr. 4   

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 150 270 400 530 

I alt kassefinansieret 150 270 400 530 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Af ovenstående fremgår den økonomiske konsekvens ved at udvide antallet af ture i handicap-

kørselsordningen i Kolding Kommune fra de eksisterende 104 til 208 ture pr år. 

 

Kommunerne skal lovpligtigt tilbyde 104 enkeltture til brugerne af handicapkørselsordningen. 

Herudover kan kommunerne tilbyde flere ture, f.eks. 208 ture eller ubegrænset antal ture. 

 

Baseret på tidligere sammenligning med Vejle og Haderslev (der tidligere har haft 208 ture pr. 

år inden de gik over til ubegrænsede antal ture) skønnes merudgiften i 2022 at udgøre 

150.000 kr. stigende til 530.000 kr. i 2025 og ud i årene. Erfaringen viser, at udgiften stiger i 

opstartsårene i takt med at borgerne begynder at anvende handicapkørselsordningen mere.  

 

Det skal dog oplyses, at en sammenligning med Vejle og Haderslev kommuner er forbundet 

med usikkerhed, da det ikke er belyst, hvordan handicapkørselsordningen og pågældende 

kommuners §117 kørselsordninger supplerer hinanden eller hvordan geografiske forhold, infor-

mationsniveau eller andre forhold påvirker efterspørgslen i den pågældende kommune og den 

gennemsnitlige rejselængde.  

 

Til orientering kan nævnes, at under 1 procent af de visiterede borgere i Kolding Kommune er 

bevilget over 104 ture (borgerne kan blive visiteret til mere end 104 ture hvis der er særlige 

forhold der taler herfor). 3 procent har kørt 90 ture eller derover og nærmer sig hermed græn-

sen på de 104 ture. 96% af borgerne har kørt under 90 ture (tal fra 2019). 

 

mailto:anlup@kolding.dk


105 
 

Vedtages forslaget ikke, vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 

 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-S-11 - Handicapkørsel udvides fra 104 til ubegrænset 

antal ture pr. år 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 19. august 2021, sag nr. 4 

 

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

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

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 240 430 650 850 

I alt kassefinansieret 240 430 650 850 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Af ovenstående fremgår den økonomiske konsekvens ved at udvide antallet af ture i handicap-

kørselsordningen i Kolding Kommune fra de eksisterende 104 til ubegrænset antal ture pr år. 

 

Kommunerne skal lovpligtigt tilbyde 104 enkeltture til brugerne af handicapkørselsordningen. 

Herudover kan kommunerne tilbyde flere ture, f.eks 208 enkeltture eller ubegrænset antal 

ture. 

 

Baseret på erfaringer fra Vejle, Haderslev og Aabenraa kommuner (der alle har ubegrænset 

antal ture) skønnes merudgiften i 2022 at udgøre 240.000 kr. stigende til 850.000 kr. i 2025 

og ud i årene. Erfaringen viser, at udgiften stiger i opstartsårene i takt med at borgerne be-

gynder at anvende handicapkørselsordningen mere.  

 

Det skal dog oplyses, at en sammenligning med Vejle, Haderslev og Aabenraa kommuner er 

forbundet med usikkerhed, da det ikke er belyst, hvordan handicapkørselsordningen og pågæl-

dende kommuners §117 kørselsordninger supplerer hinanden eller hvordan geografiske for-

hold, informationsniveau eller andre forhold påvirker efterspørgslen i den pågældende kom-

mune og den gennemsnitlige rejselængde.   

 

Til orientering kan nævnes, at under 1 procent af de visiterede borgere i Kolding Kommune er 

bevilget over 104 ture (borgerne kan blive visiteret til mere end 104 ture hvis der er særlige 

mailto:anlup@kolding.dk
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forhold der taler herfor). 3 procent har kørt 90 ture eller derover og nærmer sig hermed græn-

sen på de 104 ture. 96% af borgerne har kørt under 90 ture (tal fra 2019). 

 

Vedtages forslaget ikke, vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 

 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-A-01 - Plejehjem med 70 plejeboliger  

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Fællesmøde Seniorudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 6.  

 ..................................... maj 2021, sag nr. 1   

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Plejehjem, serviceareal  0 0 0 33.915 

Plejehjem, anlæg 0 0 1.530 1.530 

Seniorpolitik, serviceudgifter 0 0 0 0 

Grundkapital 0 0 0 12.865 

Opstartsudgifter til f.eks. bebo-

erindskud, flytteomkostninger 

og tomgangshusleje 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

I alt kassefinansieret 0 0 1.530 48.310 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune har i dag 13 plejehjem med 568 plejeboliger. De seneste år har ventelisten 

til plejehjem været stigende. Stigningen forventes at fortsætte de kommende år, da antallet af 

+80 årige borgere i Kolding Kommune stiger fra 4.394 i år 2021 til 6.727 i år 2031 (Befolk-

ningsprognosen 2019-31). Denne markante stigning er baggrunden for, at der i seniorområ-

dets plejeboligplan vurderes at være behov for 170 flere plejeboliger i år 2031.  

 

Der pågår, jf. sagsfremstilling på seniorudvalgsmøde 6. maj 2021, overvejelser om etablerin-

gen af et plejehjem i Munkebo med 70 plejeboliger og tilhørende serviceareal med ibrugtag-

ning i starten af 2027. Etablerings- og driftsøkonomi rækker ud over ovenstående budgetperi-

ode. Nedenfor fremgår etablerings- og driftsøkonomien fra projektopstart i 2024 til første al-

mindelige drifts år i 2028. (Plejehjemmet forventes ibrugtaget cirka den 1. februar 2027. Op-

startsomkostninger og ansættelse af personale forud for ibrugtagningsdato medfører, at der 

budgetteres med helårsdrift i 2027). 
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(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2024 2025 2026 2027 2028 

Plejehjem, serviceareal  0 33.915 0 0 0 

Plejehjem, anlæg 1.530 1.530 0 0 0 

Seniorpolitik, serviceudgif-

ter 
0 0 25.260 37.750 37.750 

Grundkapital 0 12.865 0 0 0 

Opstartsudgifter til f.eks 

beboerindskud, flytteom-

kostninger og tomgangs-

husleje 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2.600 

 

 

0 

I alt kassefinansieret 1.530 48.310 25.260 40.350 37.750 

 

Den kommunale etableringsudgift på i alt cirka 77,8 mio. kr. består af udbud og projektledelse 

på 3,1 mio. kr., deponering på 33,9. mio. kr, grundkapital på 12,9 mio. kr., inventar, sensor-

gulve, demenssikring mm på 25,3 mio. kr. og opstartsudgifter på 2,6 mio. kr.  

 

Ud over ovenstående finansieres plejeboligerne (udover 10 procent kommunal grundkapital) 

via Alfabos lånoptagning og beboerindskud. Den kommunale etableringsudgift er beregnet ud 

fra det maksimale rammebeløb der må bygges for samt øvrige etableringsomkostninger ved 

Bertram Knudsens Have plejehjem i 2012. 

 

Den årlige driftsudgift på 37,8 mio. kr. fra 2027 er personaledækning til plejehjemmet (skær-

mede pladser) og drift af servicearealet på plejehjemmet. 

 

I praksis vil den præcise etableringsudgift være afhængig af den konkrete udformning af pleje-

hjemmet, herunder størrelsen på servicearealet, grundstykkets værdiansættelse, afklaring af 

om eksisterende grundkapitalmidler kan anvendes eller der skal afsættes særskilte grundkapi-

talmidler. Ligeledes vil konkrete forhold i etableringsfasen, f.eks. om allerede betalte tilslut-

ningsafgifter på grundstykket kan ’genbruges’ påvirke økonomien.  

 

Etableres der ikke flere plejehjemspladser vil Kolding Kommune i løbet af 2020’erne forvente-

ligt ikke kunne overholde lovkravet om at stille en plejebolig til rådighed for visiterede borgere 

indenfor 2 måneder (plejeboliggarantien). Konsekvensen vil ligeledes være, at plejen og om-

sorgen af meget svækkede borgere med behov for døgndækket pleje og omsorg skal vareta-

ges af hjemmehjælpen.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-A-02 - Daghjem med 55 pladser 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Fællesmøde Seniorudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 6.  

 ..................................... maj 2021, sag nr. 1   

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Daghjem, serviceareal  0 0 0 0 

Seniorpolitik, serviceudgifter 0 0 0 0 

I alt kassefinansieret 0 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune har i dag 2 daghjem for borgere med demens på Munkensdam plejehjem og 

Birkebo plejehjem. Der er 36 pladser i alt. Daghjem er et dagstilbud, hvor hjemmeboende bor-

gere med demens kan deltage i sociale aktiviteter samtidig med at de pårørende i husstanden 

kan blive aflastet. 

 

De seneste år har der været en stigende venteliste til daghjemsplads. Dette skyldes forvente-

ligt at der er kommer flere ældre borgere i Kolding Kommune og at antallet af borgere med 

demens ligeledes er stigende. De kommende 10 år vil denne udvikling ikke bare fortsætte men 

forventeligt stige, da antallet af +80 årige i Kolding Kommune stiger med 53 procent fra 4.394 

i 2021 til 6.727 i 2031 (Befolkningsprognosen 2019-31). Antallet af borgere med demens føl-

ger i en vis grad udviklingen i + 80 årige og vil derfor forventeligt ligeledes stige.  

 

Samtidig er de eksisterende daghjemsforhold i pavilloner ved Munkensdam plejehjem og på 

Birkebo plejehjem ikke optimale. I den fysiske udviklingsplan for seniorområdet peges derfor 

på muligheden for at nedlægge de 2 eksisterende daghjem og samle de eksisterende 36 plad-

ser og etablere 19 nye daghjemspladser. Etableringen af lokaler til de 55 daghjemspladser vil 

med fordel kunne ske i sammenhæng med etableringen af et nyt plejehjem.   

 

Etableringen af daghjemmet vil således kunne ske i sammenhæng med det påtænkte pleje-

hjem i Munkebo med ibrugtagning i starten af 2027. Etablerings- og driftsøkonomi rækker ud 
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over ovenstående budgetperiode. Nedenfor fremgår etablerings- og driftsøkonomien fra pro-

jektstart i 2025 til første almindelige drifts år i 2028. (Driftsøkonomien i opstartsåret 2027 er 

behæftet med en vis usikkerhed). 

 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2025 2026 2027 2028 

Plejehjem, serviceareal  0 0 15.200 0 

Seniorpolitik, serviceudgif-

ter 
0 1.000 5.800 4.800 

I alt kassefinansieret 0 1.000 21.000 4.800 

 

Etableringsudgiften på 17.2 mio. kr. består af deponering på 15,2 mio. kr. Hertil er skønnet 2 

mio. kr. til fraflytning eksisterende 2 daghjem, afvikling pavillon, inventar mm. Den årlige mer-

udgift til drift af daghjemmet (i forhold til driften af eksisterende 36 daghjemspladser) skønnes 

at være 4.8 mio. kr. årligt, baseret på det eksisterende lønbudget på daghjemsområdet opnor-

meret til 55 pladser samt merudgifter til kørsel, husleje, øvrige personaleomkostninger mm.  

 

Etableringen af 19 nye daghjemspladser vil medføre at den stigende venteliste til en dag-

hjemsplads kan nedbringes. At etableringen først sker med ibrugtagning primo 2027 medfører 

dog, at visse midlertidige indsatser kan komme på tale for at nedbringe ventelisten. Det kan 

f.eks. blive aktuelt at medarbejdere laver aktiviteter med borgeren i eget hjem. 

 

Etableres der ikke flere daghjemspladser på sigt kan konsekvensen være at pårørende bliver 

nedkørte, at udgifterne til f.eks. hjemmehjælp eller aflastning i eget hjem stiger og at livskvali-

teten for borgeren med demens og dennes pårørende falder. Samtidig vil det medføre, at ser-

viceniveauet for daghjemspladser forventeligt skal tilpasses så borgere med demens f.eks. til-

bydes færre dage på daghjem eller indskrænkede tidsrum de pågældende dage.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SEN-A-03 – Reduktion i tomgangshuslejen på ældreboliger 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Seniorudvalget den 1. juni 2021, sag nr. 3   

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 1.000 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.000 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Toftegården Plejehjem i Jordrup består af 12 plejeboliger og 8 ældreboliger. 3 af ældreboliger 

ligger i hovedbygningens venstre side i stueetagen og 5 ældreboliger på hovedbygningens 1. 

sal. Det er boligselskabet Domea der ejer de 8 ældreboliger. Det resterende areal i hovedbyg-

ningen, dvs. det brugerstyrede aktivitetshus, datastuen og serviceareal i stueetagens højre 

side, ejes af Kolding Kommune. 

De 8 ældreboliger har i en længere periode generelt været svære at udleje. Pt står 6 af de 8 

ældreboliger tomme. Dette har været situationen i flere år, hvilket forventeligt skyldes lav ef-

terspørgsel generelt, og at adgang til 5 af ældreboligerne foregår via indvendig trappe i hoved-

bygningen. De 3 ældreboliger i stueetagen har selvstændig indgang og er er periodisk udlejet. 

Generelt er tomgangshuslejen på de 8 ældreboliger meget høj. Senior- og Sundhedsrådgivnin-

gen, der visiterer til ældreboligerne, vurderer, at de 8 ældreboliger også vil være tilsvarende 

svære at udleje fremadrettet.  

På ovenstående baggrund finder Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen det relevant, at 

Kolding Kommune køber de 8 ældreboliger af Domea for anslået 1.0 mio. kr. og nedlægger æl-

dreboligerne. Hermed vil Kolding Kommune årligt sparer 3-400.000 kr. i tomgangshusleje. 

Såfremt de 2 ældreboliger der pt er udlejet fortsat er udlejet når ældreboligerne nedlægges vil 

senior- og sundhedsrådgivningen varetage dialogen med beboerne om visitation til anden æl-

drebolig eller anden relevant boform.  

Den konkrete besparelse, og hvornår denne kan realiseres, afhænger af en konkret drøftelse 

med boligselskabet Domea og Landsbyggefonden og en nærmere beregning af økonomi i for-

længelse heraf. For at Domea kan sælge de almene boliger til Kolding Kommune kræver det 
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også en godkendelse fra relevant ministerie. Den konkrete besparelse afhænger ligeledes af, 

om Kolding Kommune kan finde alternativ anvendelse af lokalerne eller om lokalerne står 

tomme og der er en udgift til opvarmning og løbende vedligehold. Det skønnes at den faktiske 

besparelse, såfremt der fortsat er udgifter til løbende vedligehold, udgør 250.000 pr år.  

Den årlige besparelse på 250.000 kr. vil være en del af budgetpost vedr. tomgangshusleje der 

allerede er realiseret på baggrund af senioranalysen. Besparelsen fremgår dermed med 0 kr. 

om året ovenfor. En forudsætning for at realisere de 250.000 kr. om året er dog at ændrings-

forslaget godkendes. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Social-og Sundhedsudvalget 

Socialpolitik  
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SOC-S-01 – Etablering af en samværshave og legeplads på 
Låsbyhøj 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2021, sag nr. 4  

 

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

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

Tlf. nr.: .......................... 21703032 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 230 0 0 0 

I alt kassefinansieret 230 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I den oprindelige plan for etablering af Låsby var der indkalkuleret en samværshave og lege-

plads primært til at understøtte Børnefamiliehusets samværsopgaver, men andre funktioner vil 

med stor sandsynlighed også kunne profitere af samværshaven. Den oprindelige plan blev i 

forbindelse med budgetreduktioner i anlægsfasen ændret, således at der ikke blev etableret en 

samværshave som planlagt. 

 

Samværshaven og legepladsen er primært til samvær mellem anbragte børn og deres biologi-

ske forældre, hvor der er behov for at have muligheden for ugeneret at være udendørs.  

 

Samværshaven er tænkt indrettet således at de øvrige børn, der kommer i Børnefamiliehuset 

eller i børnegrupper fra de øvrige afdelinger på Låsbyhøj også kan anvende området når der 

ikke er samvær. 

 

I mange af samværene er det optimalt at have muligheden for at være ude noget af tiden, da 

dette fokusskifte kan bidrage til, at samværene kommer til at fungere bedre. Ofte ser foræl-

drene og de biologiske børn kun hinanden 1 eller 2 timer om måneden. Det betyder alle skal 

bruge ekstra kræfter på at etablere en kontakt. Ved at have direkte adgang til en have, har 

tidligere erfaringer vist, at det nogle gange er lettere at etablere en kontakt ved eksempelvis 

boldspil udenfor. Eller bare det at sidde på kanten af en sandkasse gør, at det kan være lettere 

for begge parter at skabe en kontakt. 

 

Oplevelsen er, at både forældre og børn trives bedst ved et udendørs samvær. I disse tilfælde 

findes pt. legepladser ude i byen. Det er et etisk dilemma, idet borgere kan møde bekendte 
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som de måske ikke ønsker at møde samtidig med at ”kommunen” er til stede. Forslaget flugter 

med visionerne bag ”Borgerens centrum” og ”Selvværd og Sammenhæng”. 

 

I forbindelse med afslaget på etablering af samværshaven blev samværslokalet udvidet, så det 

nu er 2 sammenhængende lokaler. Det giver lidt mere ”luft”, og det blev hilst velkommen fra 

brugerne af lokalet. Men det er fortsat et kælderlokale, så muligheden for ugeneret at kunne 

gå udenfor vil optimere forholdene betydeligt. 

 

Det er tanken, at samværshaven skal danne rammen om aktiviteter og leg for både børn og 

voksne. Samværshaven kommer til at bestå af en sandkasse, gynge og rutsjebane samt et 

bænkesæt, og det hele indrammes at et 1,5 meter højt hegn samt beplantning. 

 

De løbende driftsudgifter vil kunne afholdes inden for Låsbyhøjs nuværende driftsbudget. 

Det er tanken, at samværshaven skal danne rammen om aktiviteter og leg for både børn og 

voksne. Samværshaven kommer til at bestå af en sandkasse, gynge og rutsjebane samt et 

bænkesæt, og det hele indrammes at et 1,5 meter højt hegn samt beplantning. 

 

De løbende driftsudgifter vil kunne afholdes inden for Låsbyhøjs nuværende driftsbudget. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-02 - Styrket kvalitet for plejefamilieanbragte børn 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2021, sag nr. 4 

 

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

Navn: ............................ Kenneth Røn Christiansen 

Tlf. nr.: .......................... 79792376 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune har en høj andel af børn anbragt i plejefamilier – pt. er 130 børn er anbragt 

og 56 børn er i aflastning i plejefamilier. Det er lykkedes at rekruttere og fastholde dygtige 

plejefamilier, der giver børnene en tryg opvækst efter at de tidligere har været udsat for om-

sorgssvigt. Mange af de plejefamilieanbragte børn har pådraget sig psykiske skader før anbrin-

gelsen, der betyder, at de har nedsat trivsel og en ofte afvigende adfærd, hvilket giver dem 

nedsat livskvalitet og adfærdsmæssige udfordringer i hverdagen. 

 

De børn og unge der i dag kommer i plejefamilie, er ofte meget behandlingskrævende, og kun 

en del af børnene får hjælp i form af samtaleterapi til at bearbejde deres psykiske skader, og 

plejefamilierne modtager primært gruppesupervision i forhold til at håndtere børnenes afvi-

gende adfærd. 

 

Mange af de børn der i dag kommer i plejefamilier har udviklingstraumer, som udvikler sig på 

forskellig vis. Dette stiller store krav til plejefamilierne, og der ses et øget behov for støtte til 

at imødekomme børnenes behov.  

 

Plejefamilierne har ofte behov for særlig tilrettelagt praksisnær supervision med fokus på, 

hvordan de arbejder med det enkelte barns udfordringer, derfor tilbyder Børnefamiliehuset 

supplerende praksisnær individuel supervision, så plejefamilierne får forbedrede muligheder for 

at lykkes med at mestre forældrerollen i forhold til børnenes særlige behov. 

 

Med denne særlige indsats kan Børnefamiliehuset levere specialiseret målrettet støtte med fo-

kus på:  

 Dynamik i plejefamilien, herunder parforhold, evt. biologiske børn og andre plejebørn  
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 Traumer og omsorgssvigt med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone 

 Den mentaliseringsbaserede indstilling hos plejeforældre  

 Den tryghedsfremmende plejefamilie  

 Konfliktforståelse og kommunikation  

 Samarbejde og inddragelse af biologisk familie og øvrige netværk 

 Omsætte pædagogisk og psykologisk vurderinger/vejledninger/udredninger til praksis 

 

Målet med indsatsen er, at støtte plejefamilien i at sikre barnets udvikling og trivsel, gennem 

fokus på plejefamiliens ressourcer, således at der igangsættes en forandringsproces, som ska-

ber udvikling for barnet og den samlede plejefamilie. 

 

Målet er at inddrage, engagere og skabe mening for plejefamilien i den praksis, som tilrette-

lægges. At det bliver en plan, som plejefamilien oplever som deres og som de kan genkende 

sig selv i. Det er vigtigt, at plejefamiliens mål for udvikling er gennemskuelige og målbare, så-

dan at vi sammen med plejefamilie fortløbende kan justere og evaluere på den praksis, der 

udøves. 

 

En yderligere styrkelse af den nuværende indsats, idet der ses gode effekter i at tilbyde prak-

sisnært supervisionsforløb til plejefamilierne som et supplement. Yderligere midler på området 

vil bidrage til at der kan iværksættes flere forløb til flere plejefamilie og dermed f.eks. fore-

bygge sammenbrud og styrke den faglige indsats i opgaveløsningen omkring barnet og forsla-

get flugter med visionerne bag ”Borgerens centrum” og ”Selvværd og Sammenhæng”. 

 

Børnefamiliehuset ønsker at udvide det eksisterende tilbud med praksisnært individuel supervi-

sionsforløb til plejefamilier med 1 PE, så flere anbragte børn i plejefamilier kan få gavn af den 

praksisnære supervision. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-03 - Borgerguide for mennesker udfordret af angst, 

stress, depression og ensomhed 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2021, sag nr. 4 

 

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

Navn: ............................ Thomas Reintoft 

Tlf. nr.: .......................... 79794000 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Et stigende antal mennesker i Kolding Kommune oplever at have dårligt mentalt helbred, 

stress, angst og depressioner (12,5 % af deltagerne i Sundhedsprofilen 2017) og deraf følger 

et stigende behov for hjælp til at håndtere psykisk sårbarhed. Dette ses især blandt kvinder og 

den mest bekymrende stigning ses blandt de 16–34 årige, hvor der blandt andet ses en stig-

ning i andelen, der ofte føler sig uønsket alene. 

 

Et af redskaberne til at vende denne udvikling handler om at få hurtig hjælp til at finde det 

rette tilbud så tidligt som muligt. Derfor foreslås det at oprette en ny funktion som borgernes 

stifinder og guide til det rette tilbud om mental sundhed. Guiden skal sikre synlighed, tilgæn-

gelighed og kendskab til de eksisterende tilbud. Målgruppen er de mennesker, hvis hverdag er 

påvirket af psykisk sårbarhed, men som ikke har en diagnose og derfor sjældent modtager 

professionel hjælp eller som af forskellige årsager holder sig tilbage fra at søge hjælp ad de 

formelle kanaler. Formålet er at hjælpe flere borgere med psykisk sårbarhed til en større grad 

af mestring og dermed til et mere selvstændigt og meningsfuldt liv i forhold til f.eks. uddan-

nelse, arbejde og den generelle sundhed og trivsel. 

 

Alle borgere i Kolding Kommune kan kontakte guiden direkte uden henvisning og få åben, ano-

nym og lettilgængelig rådgivning og hjælp til eksisterende indsatser og tilbud. Guiden skal 

hjælpe borgerne til de tilbud, der er rigtige for dem - uanset om tilbuddet er i civilsamfundet, i 

regionen eller i kommunen. Guiden skal fungere som brobygger for den enkelte og mødes med 
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borgerne dér, hvor det giver mest mening for den enkelte - enten på en uddannelsesinstitu-

tion, i borgerens eget hjem, på en cafe, i fritidslivet, over telefonen m.m. Guiden skal samtidig 

understøtte, at der rækkes ud over det kommunale fagsystem og ind i de bredere fællesskaber 

i større omfang end i dag. Dette kan for eksempel ske ved at understøtte tovholdere i frivillige 

tilbud m.m. 

 

Forslaget sigter mod at styrke den mentale trivsel og understøtte borgerens egen mestring i 

forhold til psykisk sårbarhed, stress, angst, ensomhed og depression. Forslaget skal ses i sam-

menhæng med ændringsforslaget ”SUND-S-01 ABC for mental sundhed i Kolding Kommune”. 

De to forslag supplerer og styrker hinanden på tværs af social- og sundhedsområdet i form af 

en tæt kobling mellem den sundhedsfremmende og forebyggende indsats og den tidlige ind-

gang til de behandlende tilbud. Forslaget flugter med visionerne bag ”Borgerens centrum” og 

”Selvværd og Sammenhæng” og ligger i direkte forlængelse af de nuværende principper i 

f.eks. Ligevægt, Borger-til-Borger, 60+ Frisk, Bevæg dig for livet, workshops i Terapihaven 

m.m. Indsatsen understøtter ligeledes Byrådets indsats for Kolding 2030 ”Sundhed og trivsel 

for alle” samt Sund-hedsaftalens fokus på at reducere andelen af unge med dårlig mental triv-

sel. 

 

Dårligt mentalt helbred er årsag til nogle af de dyreste lidelser for samfundsøkonomien, da de 

indirekte udgifter dækker over den tabte produktion som sygefravær, nedsat funktionsevne og 

førtidspension. I ’Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde’ (2010) 

opgøres de samfundsmæssige omkostninger til årligt at være 55 mia. kr. (61 mia. i 2015-tal). 

 

Sundhedsstyrelsen opgør, at alene det årlige produktionstab for patienter behandlet for de-

pression og angst er 11,7 mia. kr. Behandlingsomkostningerne hertil er 2,2 mia. kr. Alene 

angst og depression koster årligt samfundet 13,9 mia. kr. ifølge Dansk Psykolog Forening. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SOC-S-04 - Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i 

 forbindelse med ferieture 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Handicaprådet den 24 juni 2021, sag nr. 1, Social- og  

 ..................................... Sundhedsudvalget den 20. august 2021, sag nr. 4 

 

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

Navn:  ........................... Gülcan Güven Grud 

Tlf. nr.:  ......................... 79790989 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 120 120 120 120 

I alt kassefinansieret 120 120 120 120 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Social- og sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 en æn-

dring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture. Ændringen i serviceniveauet 

betød en reduktion fra 5 til 3 dage (2 overnatninger) og at borgerne frem over selv skulle til-

købe yderligere ledsagelse ud over de 3 dage. 

 

Målgruppen er borgere, som bor i et botilbud, og som tager på ferieture eller deltager i udflug-

ter, koncerter mm., hvor de bliver ledsaget af botilbuddets personale.   

 

For borgerne indebar reduktionen i 2020, at de selv har skullet afholde den økonomiske udgift 

til ferieledsagelse i forbindelse med ferie ud over 3 dage. 

 

Reduktionen blev gennemført og besparelsespotentialet blev realiseret ved personalereduktio-

ner svarende til 0,2 PE.  

 

Handicaprådet har fremsendt ændringsforslag til budget 2022-2025 omkring udvidelse af ferie-

ledsagelse fra 3 til 5 dage, således ordningen tilbageføres til serviceniveauet før budgetredukti-

onen i 2020.  
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Særlige opmærksomheder:  

Da langt de fleste borgere er på overførselsindkomst, vil der være risiko for, at nogle borgere 

ikke kommer på ferieture. Ligesom der, afhængigt af borgernes individuelle økonomiske situa-

tion, vil være forskel på hvilke borgere der har økonomi til ferie eller udflugter m.v. ud over de 

3 dage, og hvilke der ikke har økonomi til ferie, udflugter, koncerter m.v. udover 3 dage. 

 

I januar 2018 kom en lovændring, der betyder at borgere i botilbud kan tilkøbe ferieledsagelse 

hos det eksisterende personale i botilbuddet. Det er tidligere politisk besluttet, at det ønskes at 

anvende lovændringen. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Sundhedspolitik 
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SUND-S-01 – Genoptræning til borgere med hjernerystelse 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021, sag nr. 6. 

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

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

Tlf. nr.: .......................... 79 79 42 00 

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

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 854 854 854 854 

I alt kassefinansieret 854 854 854 854 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Genoptræningsområdet i Kolding Kommune oplever en stigning i antallet af borgere med følge-

tilstande efter hjernerystelse og behov for genoptræning. Stigningen skyldes blandt andet, at 

man først inden for de senest par år er begyndt at stille en specifik diagnose for følgetilstanden 

i form af postcommotio syndrom (PCS) ligesom den første nationale kliniske retningslinje blev 

publiceret i januar 2021.  

 

Det foreslås konkret at kunne gennemføre 20 genoptræningsforløb pr. år. Det forudsætter, at 

genoptræningsområdet tilføres 1,2 årsværk (fysio- og ergoterapeut med specialviden inden for 

området) samt ressourcer til at koble specifikke eksterne kompetencer til forløbet som f. eks. 

optometrist specialiseret i neurooptometri og neuropsykolog. 

 

Forslagets konkrete indhold er følgende:   

 Individuelt tilrettelagt genoptræning med gradueret fysisk aktivitet i op til 12 mdr. Erfa-

ringen fra prøvehandlingen viser, at forløbet kan variere fra 8 til 12 mdr. og at det er 

afgørende med det lange perspektiv og løbende individuel tilpasning for at opnå optimal 

effekt. Den terapeutfaglige indsats er tidsmæssigt aftagende gennem forløbet med 

størst intensitet ved opstart af forløbet.   

 Kapacitet til tre hold af 6 deltagere om året i f.eks. Terapihaven Møllebæk. Holdet mø-

des 1 gang om ugen i 10 uger. Fokus på såvel fysisk aktivitet og mental sundhed som 

samvær og erfaringsudveksling med andre mennesker i en sammenlignelig livssitua-

tion.  

 Ressourcer til at den koordinerende terapeut kan tage teten på det tværfaglige og –

sektorielle samarbejde. Tæt samarbejde og koordinering af indsatser og fælles planlæg-

ning med andre dele af organisationen og sundhedsvæsenet er afgørende for borgerens 

oplevelse af sammenhæng og en forudsætning for at lykkes med det fælles mål. F.eks. 
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samarbejde med beskæftigelsesområdet om en evt. tilbagevenden til arbejdsmarkedet, 

koordinering med optometrist o.l.  

 Specialiseret synstræning ved optometrist (ca. 70 % af deltagerne).    

 Op til 3 samtaler ved neuropsykolog, hvis udviklingen stagnerer (60-70 % af delta-

gerne).  

 Tidlig information og rådgivning ved fagperson i tiden umiddelbart efter hjernerystelsen 

skal sikre den rette tilpasning af vedkommendes fysiske aktivitet og dermed undgå ak-

tiviteter, der kan forværre og forlænge følgetilstanden. I dag diagnosticeres PCS efter 

12 uger. Genoptræningsområdet vil gerne have kontakt til borgerne efter 6 uger.  

 

Vedtagelsen af dette forslag vil betyde et kvalitets- og serviceløft i forhold til det stigende be-

hov for genoptræning til borgere med PCS. Forslaget stiler mod en ambition om at flere bor-

gere kommer sig hurtigere og bedre over følgerne. Målet er, at færre borgere lever med kon-

sekvenser i forhold til arbejdsevne, uddannelsesevne og behov for støtte. Dermed forventes 

indsatsen at kunne bidrage til at nedbringe kommunens udgifter til sygedagpenge. Forslaget 

forventes også at kunne bidrage med synergi i forhold til kommunens tilbud målrettet senføl-

ger efter Covid-19 og funktionelle lidelser, da der er overlappende kompetencer og indsatser 

med disse diagnoser.  

 

Hvis forslaget ikke vedtages, vil det medføre længere ventetid til genoptræningsforløbene for 

mennesker med PCS med de konsekvenser, der følger af senere opstart m.m. Dette skyldes 

kapacitetshensyn, da prøvehandlingen bliver løftet af det team, som primært varetager genop-

træning efter erhvervet hjerneskade og genoptræning på døgnrehabilitering.  

 

Aktuelt henvises der 3 - 4 borgere om ugen til Sygehus Lillebælt og denne stigning kan mær-

kes i kommunen, hvor genoptræningsområdet er gået fra få borgere med følgetilstande i 2018 

og 2019 til 9 borgere i 2020 og 5 borgere til og med april 2021, som er henvist med diagnosen 

PCS. Der forventes at blive henvist ca. 20 borgere med PCS til forløb i kommunen i 2021 som 

blandt andet skyldes den øgede viden og fokus på området. 

 

På grund af den stigende efterspørgsel tog genoptræningsområdet initiativ til en prøvehandling 

medio 2020 for at vurdere omfanget og indholdet af en genoptræningsindsats. Prøvehandlin-

gen har vist et behov for at kunne øge kapaciteten og tilføre specifikke kompetencer for at 

kunne tilbyde borgerne den bedst kvalificerede genoptræning. Der er også behov for en styr-

ket indsats til de borgere, der har behov for koordinering af indsatser f.eks. i eget hjem eller 

med beskæftigelsesområdet.  

 

PCS har store samfundsmæssige omkostninger i forhold til medicinsk behandling, sundheds-

ydelser og tab af arbejdsevne. Hvert år får mindst 25.000 danskere en hjernerystelse, hvoraf 5 

- 20 % har vedvarende følger efter mere end 6 måneder. De langvarige symptomer kan være 

hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelser, psykiatriske symptomer og forstyrrelser af koncen-

tration og hukommelse. Følgetilstanden kan føre til stress, angst og depression og kan påvirke 

de ramtes tilknytning til arbejdsmarkedet, erhvervelse eller færdiggørelse af uddannelse, so-

cioøkonomisk status og livskvalitet. Ifølge Dansk Center for Hjernerystelse og Hjernerystelses-

foreningen er der visse karakteristika for gruppen med følgetilstande:  
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 Højtuddannede i alderen 30-39 år, personer af anden etnisk herkomst og personer med 

somatiske sygdomme udgør en særlig risikogruppe for at få langvarigt sygefravær efter 

en hjernerystelse.  

 Alle, som bliver ramt af en hjernerystelse, har øget risiko for at stå uden for arbejds-

markedet fem år efter slaget.  

o For mennesker uden videregående uddannelse stiger risikoen for arbejdsløshed 

med 32 %  

o For mennesker med videregående uddannelser stiger risikoen med 115 % 

 Denne gruppe har således mere end dobbelt så stor risiko for at ende på 

overførselsindkomst efter en hjernerystelse. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SUND-S-02 – ABC for mental sundhed i Kolding Kommune 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021, sag nr. 6. 

 

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

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

Tlf. nr.: .......................... 79 79 42 00 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse:  

Et stigende antal mennesker i Kolding Kommune oplever at have dårligt mentalt helbred, 

stress, angst og depressioner (12,5 % af deltagerne i Sundhedsprofilen 2017) og deraf følger 

et stigende behov for hjælp til at håndtere psykisk sårbarhed. Dette ses især blandt kvinder og 

den mest bekymrende stigning ses blandt de 16–34 årige, hvor der blandt andet ses en stig-

ning i andelen, der ofte føler sig uønsket alene.   

Et af redskaberne til at vende denne udvikling foregår i regi af det nationale partnerskab ”ABC 

for mental sundhed”, som har sine rødder i den australske indsats Act-Belong-Commit. Forsk-

ning viser, at mental sundhed styrkes og vedligeholdes ved at vi: 

• Gør noget aktivt (Act) 

• Gør noget sammen med andre (Belong) 

• Gør noget meningsfuldt (Commit) 

I Kolding vil også være fokus på restitution, søvn og pauser, da undersøgelser har peget på 

disse som vigtige komponenter i en dansk kontekst.  

 

Forslaget stiler mod at indfri følgende:   

 Flere borgere oplever at komme tættere på at leve det liv, der giver mening for den en-

kelte 

 Flere borgere oplever at lykkedes med at leve en mere aktiv hverdag - fysisk, psykisk 

og/eller socialt 

 Flere borgere oplever at indgå i et eller flere meningsfyldte fællesskaber, hvor de føler 

sig anerkendt og inkluderet, og oplever at de både kan bidrage med noget til fællesska-

bet og samtidig også selv får noget ud af at deltage i fællesskabet. 

tel:+4579794200
mailto:anlup@kolding.dk
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 Flere borgere oplever en bedring i deres forvaltning af energi og overskud herunder 

bedre søvn. 

 

Hvis ændringsforslaget ikke vedtages er konsekvensen, at indsatsen vil være reduceret til ét år 

(2021), som er finansieret inden for den eksisterende budgetramme og dermed foregår i redu-

ceret skala. I indeværende år går der ressourcer fra Ligevægt og Terapihaven til denne nye 

indsats og opfanget af disse aktiviteter er således reduceret i 2021.  

 

Undersøgelser viser, at danskerne intuitivt godt ved, hvad der er vigtigt for deres trivsel, men 

mange glemmer at tillægge det betydning eller prioritere det i hverdagen. Konkret foreslås det 

at ansætte en tovholder, som skal styrke udbredelsen af tilgangen ”ABC for mental sundhed” i 

hele kommunen. Tovholderen vil organisatorisk blive tilknyttet Afdelingen for Sundhedsfremme 

og forebyggelse, men vil have hele kommunen som sit virkefelt.  

 

Med dette forslag vil ABC for mental sundhed kunne udfoldes i fuld skala med fokus på at ud-

brede budskabet blandt relevante medarbejdergrupper på tværs af kommunen, der har direkte 

borgerkontakt, og blandt samarbejdspartnere, som skaber rammerne omkring fællesskaber og 

foreninger. Formålet er at øge deres viden om og opmærksomhed på, hvordan de kan arbejde 

med mental sundhedsfremme og hjælpe borgere på vej i hverdagen. Indsatserne vil tage ud-

gangspunkt i designtænkning i form af inddragelse og dialog med borgerne om de gode løsnin-

ger. Sideløbende hermed vil tovholderen skabe kampagner, der for eksempel gør den gene-

relle befolkning opmærksom på, hvad man kan gøre for sin egen og andres mentale sundhed. 

Som partner bliver Kolding Kommune en del af et stærkt netværk drevet af Syddansk Universi-

tet og Københavns Universitet, der tilbyder forskningsbaseret viden, inspiration, kompetence-

udvikling og sparring på lokale indsatser og kampagner. Den letforståelige ramme kan bruges 

til at række ud til flere og nye samarbejdspartnere og få endnu mere fokus på, hvad der i fæl-

lesskab kan gøres for at styrke borgernes mentale sundhed i hele Kolding Kommune. 

 

Region Syddanmark og størstedelen af regionens 22 kommuner er indtrådt i partnerskabet, 

som vil udgøre rammen for et tværgående fokus på at fremme mental sundhed. Kolding Kom-

mune tiltrådte partnerskabet i januar 2021 blandt andet på opfordring fra Sundhedsstrategisk 

Forum. I Kolding Kommune er der afsat ressourcer til at arbejde med indsatsen til udgangen af 

2021, og med dette forslag ønskes denne indsats styrket og forlænget.  

 

Den generelle og langstrakte udvikling på området monitoreres blandt andet via Sundhedspro-

filen, som gentages hvert 4. år. På den korte bane vurderes effekten af indsatsen ved hjælp af 

trivsels- og fællesskabsmålinger samt kvalitative interviews og workshops.  

 

I Kolding Kommune er der et generelt fokus på at styrke borgernes mentale sundhed, blandt 

andet i regi af ”Bæredygtighedsstrategien Kolding 2030” og et specifikt fokus på ”Mental sund-

hed og trivsel blandt børn og unge” i regi af Sundhedsaftalen. Forslaget flugter med visionerne 

bag ”Borgerens centrum” og ”Selvværd og Sammenhæng” og ligger i direkte forlængelse af de 

nuværende principper i f.eks. Ligevægt, 60+Frisk, Bevæg dig for livet, workshops i Terapiha-

ven m.m.  
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Dårligt mentalt helbred er årsag til nogle af de dyreste lidelser for samfundsøkonomien, da de 

indirekte udgifter dækker over den tabte produktion som sygefravær, nedsat funktionsevne og 

førtidspension. I ’Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde’ (2010) 

opgøres de samfundsmæssige omkostninger til årligt at være 55 mia. kr. (61 mia. i 2015-tal). 

Sundhedsstyrelsen opgør, at alene det årlige produktionstab for patienter behandlet for de-

pression og angst er 11,7 mia. kr. Behandlingsomkostningerne hertil er 2,2 mia. kr. Alene 

angst og depression koster årligt samfundet 13,9 mia. kr. ifølge Dansk Psykolog Forening.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SUND-S-03 - ”En tand bedre” - individuelle mundplejeplaner 

på plejehjem 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ................. Sundhedspolitik og Seniorpolitik 

Vedtaget: ....................... Social- og Sundhedsudvalget den 19. maj 2021, sag nr. 6, 

  ..................................... Seniorudvalget den 1. juni 2021, sag nr. 3 

 

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

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

Tlf. nr.: .......................... 79 79 42 00 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Sundhedspolitik, nettodrift 650 325 325 325 

Seniorpolitik, nettodrift 400 200 200 200 

I alt kassefinansieret 1.050 525 525 525 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Dette forslag handler om at styrke samarbejdet mellem omsorgstandplejen og alle plejehjem i 

Kolding Kommune, så alle beboere får de bedste muligheder for at bevare et sundt og funktio-

nelt tandsæt. Undersøgelser viser, at der er en stor sammenhæng mellem tandkødsbetæn-

delse og både hjertekarsygdom, forværring af diabetes og lungebetændelser. Forslaget flugter 

med visionerne bag ”Borgerens centrum” og ”Selvværd og Sammenhæng”, da forslaget for-

ventes at kunne spare borgere for ubehagelige sygdomsforløb samt højne beboernes livskvali-

tet, da et sundt og funktionelt tandsæt blandt andet nedsætter risikoen for smerter og har be-

tydning for den mad, man kan spise. 

 

Flere undersøgelser peger på, at målgruppen ikke får den nødvendige hjælp til at bevare et 

sundt og funktionelt tandsæt og at dette har en negativ betydning for en række sygdomme. 

Forslaget bygger videre på gode erfaringer fra et lignende velfærdsprojekt i Kolding Kommune, 

der kørte i perioden 2016-2018. Med vedtagelse af dette forslag forventes en effekt minimum 

svarende til det tidligere projekt, hvor der skete en markant reduktion i antallet af beboere 

med tandkødsbetændelse. Samtidig vil forslaget være med til kontinuerligt at kvalificere pleje-

personalet inden for arbejdet med mundhygiejnen hos beboerne generelt og dermed sikre et 

varigt og højt kompetenceniveau som en forudsætning for størst effekt.  

mailto:anlup@kolding.dk
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Hvis ændringsforslaget ikke vedtages er konsekvensen, at Kolding Kommune ikke lever op til 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om modernisering af omsorgstandplejen i form af individuelle 

mundplejeplaner.  

 

Konkret foreslås det at indføre et tilbud om en individuel plan for mundpleje for alle beboere 

på plejehjem i Kolding Kommune svarende til ca. 574 borgere. Planen udarbejdes på et op-

startsmøde med beboeren og personale fra omsorgstandplejen, plejepersonale og evt. pårø-

rende. Der vil være fokus på behov og muligheder for hjælp til mundhygiejnen og der tages 

stilling til behov for tilknytning til omsorgstandplejen, eller om beboeren fortsætter med til-

knytning til egen tandlæge. Alle får en individuel mundplejeplan, som er afstemt mellem de in-

volverede i opstartsmødet, samt opfølgning en gang i kvartalet uanset om de tilknyttes om-

sorgstandplejen eller ej. 

 

Det første år (2022) er indsatsen intensiveret, da alle nuværende beboere skal tilbydes samme 

opstartsmøde. På sigt bliver tilbuddet en fast del af opstartspakken for alle nye tilflyttere til 

plejehjem.  

 

Forslaget forudsætter en opnormering af personalet i omsorgstandplejen, som det første år 

svarer til 1,6 årsværk (klinikassistenter). Fra 2023 falder normeringen til 0,8 årsværk svarende 

til 4 dage om ugen for at dække alle nye tilflyttere på alle plejehjem i kommunen samt de 

kvartalsvise opfølgninger.  

 

Forslaget forudsætter også en opnormering af plejepersonalet på plejehjemmene svarende til, 

at alle relevante medarbejdere (575 årsværk) hver bruger 3 timer på kompetenceudvikling 

samt deltagelse i opstartsmøder og opfølgninger det første år (2022). Fra 2023 falder norme-

ring til det halve svarende til, at hele medarbejdergruppen løbende deltager i opstartsmøder 

og opfølgninger samt deltager i kompetenceudvikling over et rul på 2 år. Dette både for lø-

bende at sikre det rette fokus på området, vedligeholde en god kvalitet samt sikre kompeten-

ceudvikling til nyansatte.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddel-

udvalget 

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 
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SHH-S-01 – Sanse- og træningshave på Center for 

senhjerneskade 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20. august  

 ..................................... 2021, sag nr. 7.  

 

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

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

Tlf. nr.: .......................... 21703032 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 600 0 0 0 

I alt kassefinansieret 600 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Center for Senhjerneskade er et botilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade i svær til 

meget svær grad, men med normal opvækst og indlæring. Botilbuddet er et midlertidigt og va-

rigt bo- trænings- og aktivitetstilbud med døgndækning. 

På det åbne græsområde langs Sjællandsvej foreslås etablering af et afskærmet uderum til 

trænings- og sanseaktiviteter. 

Der kan f.eks. etableres sti og aktivitetsbane med motorikredskaber til sansning og specifik 

træning f.eks. rettet mod kropsbalance. Eksempelvis kan der etableres trampolin/remgynge 

eller tilsvarende. Rundt om pladsen kan der være bærbuske og let løvede fuglekirsebærtræer, 

samt andet afskærmning, så aktiviteten/træningen kan foregå uforstyrret og undgå at for-

styrre øvrige ting, der foregår omkring stedet. 

Der skal etableres lamper, som kan oplyse pladsen, så stedet også er egnet til aktiviteter i 

ydertimerne til f.eks. aftentræning eller spil. 

Borgere med erhvervet hjerneskade kan have gavn af et stimulerende uderum med bevidst fo-

kus på udeliv i hverdagen og et design til gavn for beboere, pårørende og personale. 

Borgerne har behov for individuelle daglige stimuli for at fremme trivsel og livskvalitet. 

Som led i genoptræning af borgere, efter en erhvervet hjerneskade ønskes det, at sammen-

sætte et tværfagligt træningsforløb, som er individuelt tilpasset den enkelte borger.  
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Sansehaven ønskes som en integreret del i udetræningen. Med en helhedsorienteret tilgang 

tages der udgangspunkt i borgerens centrum og med en forebyggende indsats bringes borge-

res egne ressourcer i spil. I haven afprøves grænser og genvindes tabte færdigheder. 

Når der tilrettelægges et genoptræningsforløb, er det vigtigt at det er meningsfyldt for borge-

ren. Det betyder, at tages udgangspunkt i borgerens daglige gøremål og kunnen inden skaden 

indtraf for at genvinde disse færdigheder bedst muligt. Det kan være at cykle, at fiske, lave 

mad, gøre rent, slå græsset i haven eller at sætte snor på hunden. Alle sammen bevægelser, 

som kan være vanskelige at udføre, når førligheden er ramt. 

Med en sansehave har borgerne mulighed for at være sammen om opgaver eller aktiviteter i 

naturen, og det giver gode oplevelser og et godt fællesskab. Alle får frisk luft og motion og 

man løser i fællesskab forskellige opgaver, udveksler erfaringer m.m. Sansehaven skal med-

virke til at mangfoldiggøre den træning der i dag tilbydes borgere indskrevet på ophold på 

Center for senhjerneskade. 

Flere undersøgelser viser, at der er en positiv sammenhæng mellem rehabilitering og naturen. 

Blandt specialister er man enige om, at naturen har en positiv effekt på trivsel, stress og de-

pression – dette til trods for, at der fortsat mangler mere præcis forskning på området. 

Forslaget flugter med visionerne bag ”Borgerens centrum” og ”Selvværd og Sammenhæng”. 

Etablering af en sanse- og samværshave kan ikke finansieres inden for Center for senhjerne-

skades egen budgetramme. Men de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter forventes at 

kunne afholdes inden for den løbende drift. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SHH-S-02 - Ændring i serviceniveauet for ledsagelse i 

forbindelse med ferieture 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ................ Socialøkonomi-, Handicap- og hjælpemiddelpolitik  

Vedtaget: ....................... Handicaprådet 24. juni 2021, sag nr. 1 og i Socialøkonomi,  

 ..................................... Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20. august 2021, sag nr. 7 

 

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

Navn:  ........................... Gülcan Güven Grud 

Tlf. nr.:  ......................... 79790989 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 720 720 720 720 

I alt kassefinansieret 720 720 720 720 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget besluttede i forbindelse med budgetved-

tagelsen for 2020 en ændring i serviceniveauet for ledsagelse i forbindelse med ferieture. Æn-

dringen i serviceniveauet betød en reduktion fra 5 til 3 dage (2 overnatninger) og at borgerne 

frem over selv skulle tilkøbe yderligere ledsagelse ud over de 3 dage. 

 

Målgruppen er borgere, som bor i et botilbud, og som tager på ferieture eller deltager i udflug-

ter, koncerter mm., hvor de bliver ledsaget af botilbuddets personale.   

 

For borgerne indebar reduktionen i 2020, at de selv har skulle afholde den økonomiske udgift 

til ferieledsagelse i forbindelse med ferie ud over 3 dage. 

 

Reduktionen blev gennemført, og besparelsespotentialet blev realiseret ved personalereduktio-

ner svarende til 2 PE.  

 

Handicaprådet har fremsendt ændringsforslag til budget 2022-2025 omkring udvidelse af ferie-

ledsagelse fra 3 til 5 dage, således ordningen tilbageføres til serviceniveauet før budgetredukti-

onen i 2020.  

 

Særlige opmærksomheder:  
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Da langt de fleste borgere er på overførselsindkomst, vil der være risiko for, at nogle borgere 

ikke kommer på ferieture. Ligesom der, afhængigt af borgernes individuelle økonomiske situa-

tion, vil være forskel på hvilke borgere der har økonomi til ferie eller udflugter m.v. ud over de 

3 dage og hvilke der ikke har økonomi til ferie, udflugter, koncerter m.v. udover 3 dage. 

 

I januar 2018 kom en lovændring, der betyder at borgere i botilbud kan tilkøbe ferieledsagelse 

hos det eksisterende personale i botilbuddet. Det er tidligere politisk besluttet, at det ønskes at 

anvende lovændringen. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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SHH-A-01 - Lydisolering/ombygning af Bo- og støttetilbud 

Handicap - Afd. Centervej 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget:  ...................... Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20. august 

 ..................................... 2021 sag nr. 7 

 

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

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

Tlf. nr.:  ......................... 21703032 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 700 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb 1.200 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.900 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Bo- og støttetilbud Handicap - Afd. Centervej er et tilbud til handicappede borgere med særlige 

behov.  

Ressourcerne er også indstillet hertil, og der arbejdes efter pædagogiske principper, der kan 

minimere konflikt, fremme trivsel samt efter Selvværd- og Sammenhængs principper. Konkret 

omhandler forslaget adresserne Centervej 21 (A) -23, hvor der pt. bor 7 borgere.  

 

Det må konstateres, at de byggetanker, der oprindeligt er tænkt gældende ikke rummer, at 

der skal bo borgere, som også er svært sanseudfordrede, blandt andet i forhold til lydsansning.  

 

Dette er noget, der mærkes på dagligdagens trivsel omkring borgerne og omkring det pæda-

gogiske arbejde.  

Borgere med dysfunktioner på sansemæssige områder i form af svært nedsat lyd- og sanseori-

entering skærmes for at nedsætte udadreagerende adfærd, i et ønske om at skabe trivsel for 

såvel borgere som for arbejdsmiljøet. 

 

Borgere kan unødigt frustreres eller blive angste på baggrund af ikke at kunne tolke andre na-

boers lyde. De kan græde eller selv reagere, på baggrund af overbelastning af sanseindtryk 

og/eller mangel på søvn. Når én borger reagerer og har det svært, reagerer alle, idet det kan 

høres i huset. 

 

På den baggrund foreslås der ombygning af huset, efter at der i 2019 blev udfærdiget en lyd-

rapport udført af firmaet Sweco. Swecos anbefalinger til lydisolering omhandler også opførelse 

af 3 vægge, som vil kunne hjælpe med at reducere lydgener samt øge muligheden for skærm-

ning.  
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By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet et projektforslag på 1,2 mio. kr. til lydisolering 

og ombygning, men forslaget indeholder ikke udgifter til genhusning. Genhusning planlægges 

bl.a. med pavilloner på Centervej, da nogle borgere er så afhængige af struktur og forudsige-

lighed, at det skal være i vante omgivelser.  

Estimerede udgifter til genhusning samt øvrige udgifter til flytninger, administrative faciliteter 

og ekstra personale til den særligt sårbare målgruppe forventes at udgøre 0,7 mio. kr. 

 

En ændring af de fysiske rammer vil optimere rammerne for det det pædagogiske tilbud samt 

fremtidssikre til kommende borgere med særlige behov. Det vil forventeligt også bidrage til at 

nedbringe sygefravær og krænkelser pga. psykisk hårdt arbejdsmiljø. Des flere dage, hvor en 

borger reagere uhensigtsmæssigt på lyde, dets mere er medarbejderen på arbejde ift. at mini-

mere generne for borgerene. 

 

Hvis der ikke ændres på forholdene vil der fortsat være en negativ påvirkning af bo- og ar-

bejdsmiljøet for både borgere og personale med risiko for faldende trivsel til følge. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Teknik- og Klimaudvalget 

Vej- og Parkpolitik 
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VEJ-A-01 – Renovering af strandtoiletter 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 1.200 600 600 0 

I alt kassefinansieret 1.200 600 600 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding kommune har langs kysten i Naturpark Lillebælt en storslået natur som bidrager til at 

flere og flere borgere og turister kommer ud og får glæde af områdets enestående kombina-

tion af et unikt hav- og fjordområde, natur, strand, landskab, kultur og geologi.  

 

Langs kyststrækningen er der placeret 13 strandtoiletter. Toiletterne er i dag af forskellig be-

skaffenhed, materialevalg og alder, og flere fremstår forfaldne og klar til udskiftning. 

Af de 13 strandtoiletter er 4 ældre bygninger som er konstrueret på stedet eller har ophav i 

gamle ombyggede skurvogne. Toiletterne fremstår ikke tidssvarende med inventar og er i en 

forfatning på de ydre konstruktioner, hvor det ikke længere er rentabelt at reparere. Rengø-

ringsmulighederne på træflader og vinyl er svære og bærer præg af mange års brug. 

 

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at der planlægges en udskiftning af 2 strandtoiletter i 

2022, og herefter 1 om året i 2023 og 2024.   

 

Det forventes at borgere og turister i Kolding Kommune vil få en markant bedre naturoplevelse 

med mere indbydende strandtoiletter, som man faktisk har lyst til at bruge og dermed også 

kan forlænge opholdet i kommunens skønne naturområder. Forslaget understøtter Teknik- og 

Klimaudvalgets fokusområde (delmål 11.7) omkring sikring af universel adgang til sikre, inklu-

derende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre menne-

sker og for personer med handicap. 
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Konsekvensen af manglende renovering vil være at toiletterne må lukkes/nedrives, da det ikke 

er muligt at vedligeholde dem eller rengøre dem på et niveau, vi som kommune ønsker at til-

byde borgere og besøgende. Hvis det besluttes at renovere toiletterne, vil der i sommersæso-

nen blive opstillet festivaltoiletter indtil de renoverede toiletter er klar. 

 

Etableringsomkostninger: 

Delelementer Udgift i kr. 

Nedrivning, funda-

ment/sandpude og entre-

prenørarbejde 

100.000 

Toiletbygning 500.000 

I alt 600.000 

 

   

 
Figur 1: Ældre strandtoilet Grønninghoved strand 
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Figur 2: Eksempel på ny toiletbygning.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-02 – Pulje til mindre vejprojekter 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 75 150 225 

Nettorådighedsbeløb 1.500 1.500 1.500 1.500 

I alt kassefinansieret 1.500 1.575 1.650 1.725 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

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. 
 

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 

 

En forøgelse af puljen med 1,5 mio. kr. årligt, vil gøre det muligt at realisere flere mindre pro-

jekter, som bl.a. kan bidrage til større trafiksikkerhed og tryghed i lokalområderne. En lidt 

større pulje vil ligeledes bidrage til, at også lidt mere omfattende projekter (f.eks. i form af 

fortovs- eller cykelstiprojekter) kan gennemføres indenfor puljens rammer. 
 

Modsat vil en fastholdelse af puljens økonomiske ramme betyde, at en række borgerønskede 

trafiktiltag må afvises. 
 

Forslaget understøtter Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde på at skabe bedre fremkomme-

lighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafikstyring. Forslaget under-

støtter ligeledes FN’s verdensdelmål 9.1 - ”Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust 

infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at 

støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til 

en overkommelig pris.” 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-03 – Låsbygade, renovering 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 25 25 25 

Nettorådighedsbeløb 550 0 0 0 

I alt kassefinansieret 550 25 25 25 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I forbindelse med at byrådet har bevilliget ekstra midler til forbedringer i midtbyen i Kolding, 

herunder Vestertorv, Søndergade og Tombolapladsen, blev der også givet midler til forbedrin-

ger i Låsbygade. 

 

Det var ikke muligt at anvende midlerne i 2020, da klimaprojektet ved Vifdam betyder at store 

dele af Låsbygade opgraves. Midlerne til Låsbygade, i alt 550.000 kr. blev derfor omprioriteret 

til de øvrige midtbyprojekter. Omprioriteringen skete på Teknik og Klimaudvalgets møde d. 15. 

juni 2020, sag nr. 13. Der søges derfor midler til at renovere Låsbygade, som det var oprinde-

ligt tiltænkt i forbindelse med fremrykningen af anlægsinvesteringer i 2020.  

 

Midlerne er tænkt anvendt til fornyelse af fortove, bænke og anden relevant inventar i gaden. 

Design og valg af inventar tager udgangspunkt i Bydesign-guide for Kolding bymidte, hvilket 

vil sikre sammenhæng til den øvrige bymidte samt gøre besøg i gaden til en god oplevelse. I 

processen tages en dialog med butikkerne i gaden, som arbejder på at gøre gaden til noget 

helt særligt i Kolding. 

 

Forslaget understøtter Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde på at skabe bedre fremkomme-

lighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafikstyring. Forslaget under-

støtter ligeledes FN’s verdensdelmål 9.1 - ”Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust 

infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at 

støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til 

en overkommelig pris.” 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-04 – Stiforbindelse mellem Hvidkærgårdsvej og 

Vamdrup Kirke 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

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

Navn: ............................ Thomas Thinghuus 

Tlf. nr.: .......................... 79791451 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 55 55 55 

Nettorådighedsbeløb 4.005 0 0 0 

I alt kassefinansieret 4.005 55 55 55 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt)  

 

Beskrivelse: 

Ved etablering af stien mellem Hvidkærgårdsvej og Vamdrup Kirke, bliver der skabt sikker sti-

forbindelse for børn til og fra Vamdrup skole, aktiviteter mm. Stien giver en oplagt mulighed 

for at få sig rørt ved at lade bilen stå og vælge cyklen gennem naturskønne omgivelser mod 

eks. Arena Syd Vamdrup, midtbyen mm. 

 

Stiens samlede strækning er 850 meter og den anlægges i to bredder. Syd for Kongeåen og 

mellem Kongeåen og Kirkevej, skal stien føres igennem den kommende byggemodning som 

asfalt sti i 2 m. bredde. Langs kirkevej skal stien anlægges som fællessti i asfalt i 3 m. bredde. 

 

Der etableres forbindelse over åen ved etablering af bro. 

 

Der skal grundet manglende plads langs kirkevejen eksproprieres til et større vejudlæg øst for 

Kirkevej. 

 

Forbehold: Overslaget indeholder ikke udgifter til ekstraordinære terrænreguleringer. 

 

Afledt drift er forudsat at der laves 1m græsrabat, afvanding rørlægges og 10 brønde etable-

res. Det bør desuden afklares om hele stien er offentlig eller strækninger i byggemodninger 

lægges under grundejerforeninger. 
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Såfremt stien ikke etableres, vil skolebørnene og andre skulle færdes på de relative smalle 

veje, når de skal i skole og mod fritidsaktiviteter mm. Det forbliver oplagt og mere sikkert, at 

tage bilen i stedet for cyklen. 

 

 

Forslaget understøtter Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde på at skabe bedre fremkomme-

lighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafikstyring. Forslaget under-

støtter ligeledes FN’s verdensdelmål 9.1 - ”Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust 

infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at 

støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til 

en overkommelig pris. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

” 
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VEJ-A-05 – Lærkevej 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 550 800 1.000 

Nettorådighedsbeløb 0 9.700 2.800 0 

I alt kassefinansieret 0 10.250 3.600 1.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Som et led i implementering af den lovpligtige udviklingsplan, skal Skovvejen/Skovparken om-

dannes til et attraktivt boligområde med bymæssig karaktér, et område, hvor alle byens bor-

gere vælger området til. Den 1. oktober skal Kolding kommune sende en årlig afrapportering 

til relevant styrelse og Minister for fremdrift i processen. Såfremt udviklingsplanen ikke gen-

nemføres kan Transport-, Bygnings- og Boligministeriet komme med påbud om afvikling af af-

delinger hørende under boligorganisationer. 

 

Med omdannelsen skal andelen af almene familieboliger nedbringes ligesom der skal omdannes 

i boligmassens udtryk, og skabes nye typer af boliger for en mere bred beboersammensæt-

ning.  

 

Med den omfattede omdannelse skal infrastrukturen ligeledes ændres. Mod syd ligger Lærke-

vej som i dag fremstår som en bred vej med tæt beplantning ind mod Skovvejen/Skovparken 

på en måde, hvor beplantningen og vejens udtryk og brug, har en afskærmende virkning; et 

område der lukker sig om sig selv mod nord. 
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De involverede boligorganisationer har udarbejdet planer for omdannelsen af infrastrukturen 

på deres matrikler. For Kolding kommune indebærer omdannelsen en opgradering af den of-

fentlige sti (rød) som løber midt i gennem 

de to matrikler, en opgradering af de to 

offentlige veje (orange) der løber tværs 

ind i området ligesom det indebærer en 

opgradering af Lærkevej (grå) for at 

kunne tilslutte 4 nye adgangsveje.  

 

Forvaltningen anbefaler at Lærkevej om-

dannes, således at visionen om et åbent, 

blandet attraktivt område opnås, hvilket 

indebærer tilslutning af 4 nye adgangs-

veje ind i området, samt en opgradering af stiforbindelsen og de øvrige 2 offentlige veje ind i 

området. 

 

Med udgangspunkt i en uheldsanalyse og en kapacitetsvurdering anbefales det at Lærkevej 

omdannes med følgende:  

Kørebanen indsnævres for hastighedsdæmpning og der gives større tryghed for bløde trafikan-

ter. Dette gøres ved etablering af cykelsti i begge sider og ved anlæggelse af hævede over-

kørsler. De nuværende busstoppesteder bevares flyttes evt. en smule. Der laves 4 nye tilslut-

ningsveje ind i boligområdet. 

 

Der udarbejdes et selvstændigt projekt på ramper der skal tilslutte cykelstierne med den eksi-

sterende stiunderføring der løber under Lærkevej i dag. Projektet er indtænkt i ændringsforsla-

get. 

 

De kommunale udgifter estimeres til ombygning af Lærkevej 5,8 mio. i 2022, opgradering af to 

offentlige tværgående veje 9,7 mio. i 2023 og opgradering af den offentlige stiforbindelse 2,8 

mio. i 2024. 

 

Implementering af udviklingsplanen kan ikke ske, hvis ikke opgradering af de kommunale til-

slutninger og ombygningen af Lærkevej med de nye tilslutningsveje finder sted. Ombygningen 

af Lærkevej indgår ligeledes som et element til opførelsen af et nyt bydelscenter i området, 

som også skal implementeres som en del af udviklingsplanen. Udviklingsplanen er lovpligtig og  

 

Forslaget understøtter Tek-

nik- og Klimaudvalgets fokus-

område på at skabe bedre 

fremkommelighed gennem 

adfærdsændringer, vejudbyg-

ninger og intelligent trafiksty-

ring. Forslaget understøtter 

ligeledes FN’s verdensdelmål Google Maps 
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9.1 - ”Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder 

regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og 

menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.” 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-06 – Nr. Stenderupvej, etablering af sideudvidelse 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

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

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: .......................... 7979 2885 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 40 40 40 

Nettorådighedsbeløb 4.320 0 0 0 

I alt kassefinansieret 4.320 40 40 40 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Nymølle Stenindustri A/S benytter de eksisterende offentlige veje Nr. Stenderupvej og Eltang-

vej til industriområdet som vejadgang til og fra et grusgravområde ved Møsvrå/Eltang. 

 

For Nr. Stenderupvej gælder det, at den eksisterende kørebane er ca. 4,8-6 meter. Det bety-

der, at lastbilerne trækker ud i rabatten, når to lastbiler skal passere hinanden på stræknin-

gen. Dermed bliver kørebanekanterne kørt i stykker. 

 

For at sikre trafikanterne – herunder de lette trafikanter - på strækningen er der udarbejdet 

forslag til etablering af sideudvidelse af Nr. Stenderupvej. Vejen udvides til 7 meters bredde på 

en strækning af ca. 700 meter. Sideudvidelsen er en forudsætning såfremt der ønskes at etab-

lere en dobbeltrettet cykelsti på strækningen (se ændringsforslag VEJ-A-07) 

 

Forbehold: 

Overslaget indeholder ikke udgifter til arkæologi. 

 

Forslaget understøtter Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde på at skabe bedre fremkomme-

lighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafikstyring. Forslaget under-

støtter ligeledes FN’s verdensdelmål 9.1 - ”Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust 

infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at 

støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til 

en overkommelig pris.” 
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Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-07 – Nr. Stenderupvej, etablering af cykelsti 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

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

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: .......................... 7979 2885 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 30 30 30 

Nettorådighedsbeløb 1.990 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.990 30 30 30 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Nymølle Stenindustri A/S benytter de eksisterende offentlige veje Nr. Stenderupvej og Eltang-

vej til industriområdet som vejadgang til og fra et grusgravområde ved Møsvrå/Eltang. 

 

For at sikre de lette trafikanter på strækningen er der udarbejdet forslag til etablering af en 

2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti langs Nr. Stenderupvej. 

 

Der kan etableres en 2,5 m cykelsti på nordsiden af vejen i eget tracé placeret 1,5 m bag den 

eksisterende trærække. Ved ejendommene længst mod øst trækkes cykelstien ud til køreba-

nen og placeres med 1,5 m rabat til kørebanekant. Stien krydser et vandløb undervejs, her er 

der forudsat en forlængelse af den eksisterende rør underføring. Sideudvidelse af Nr. Stende-

rupvej får 1. prioritet (se ændringsforslag VEJ-A-06), idet sideudvidelsen er en forudsætning 

for etablering af cykelsti. 

 

Forbehold: 

Overslaget indeholder ikke udgifter til arkæologi. 

 

Forslaget understøtter Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde på at skabe bedre fremkomme-

lighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafikstyring. Forslaget under-

støtter ligeledes FN’s verdensdelmål 9.1 - ”Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust 

infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at 

støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til 

en overkommelig pris.” 
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Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

 



154 
 

VEJ-A-08 – Eltangvej, etablering af sideudvidelse 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

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

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: .......................... 7979 2885 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 50 50 50 

Nettorådighedsbeløb 3.560 0 0 0 

I alt kassefinansieret 3.560 50 50 50 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Nymølle Stenindustri A/S benytter de eksisterende offentlige veje Nr. Stenderupvej og Eltang-

vej til industriområdet som vejadgang til og fra et grusgravområde ved Møsvrå/Eltang. 

 

For Eltangvej gælder det, at den eksisterende kørebane varierer i bredden 5,5–5,7 meter. Det 

betyder, at lastbilerne trækker ud i rabatten, når to lastbiler skal passere hinanden på stræk-

ningen. Dermed bliver kørebanekanterne kørt i stykker. 

 

For at sikre trafikanterne – herunder de lette trafikanter - på strækningen er der udarbejdet 

forslag til etablering af sideudvidelse af Eltangvej. Sideudvidelsen er en forudsætning såfremt 

der ønskes at etablere en dobbeltrettet cykelsti på strækningen (se ændringsforslag VEJ-A-09) 

 

Vejen udvides til 7 meters bredde på en strækning af ca. 400 meter. 

 

Dette tværprofil medfører et relativt voldsomt skråningsanlæg, som giver behov for at er-

hverve et ca. 6 m bredt privat areal langs vejen, hvilket indgår i det ansøgte nettorådigheds-

beløb. 

 

Forbehold: 

Overslaget indeholder ikke udgifter til arkæologi. 

 

Forslaget understøtter Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde på at skabe bedre fremkomme-

lighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafikstyring. Forslaget under-

støtter ligeledes FN’s verdensdelmål 9.1 - ”Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust 

infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at 

støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til 

en overkommelig pris.” 

 



155 
 

 

 

 

 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-09 – Eltangvej, etablering af cykelsti 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

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

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: .......................... 7979 2885 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 15 15 15 

Nettorådighedsbeløb 2.090 0 0 0 

I alt kassefinansieret 2.090 15 15 15 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Nymølle Stenindustri A/S benytter de eksisterende offentlige veje Nr. Stenderupvej og Eltang-

vej til industriområdet som vejadgang til og fra et grusgravområde ved Møsvrå/Eltang. 

 

For at sikre de lette trafikanter på strækningen er der udarbejdet forslag til etablering af en 

2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti langs Eltangvej i forlængelse af den eksisterende vest for. 

Stien, som adskilles fra kørebanen med en 1,5 m bred rabat, bliver knap 400 m lang. Sideud-

videlse af Eltangvej får 1. prioritet (se ændringsforslag VEJ-A-08), idet sideudvidelsen er en 

forudsætning for etablering af cykelsti. 

 

Forbehold: 

Overslaget indeholder ikke udgifter til arkæologi. 

 

Forslaget understøtter Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde på at skabe bedre fremkomme-

lighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafikstyring. Forslaget under-

støtter ligeledes FN’s verdensdelmål 9.1 - ”Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust 

infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at 

støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til 

en overkommelig pris.” 
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Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-10 – Søstrehusets Have – færdiggørelse 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

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

Navn: ............................ Thomas Thinghuus 

Tlf. nr.: .......................... 79791451 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 0 70 70 70 

Nettorådighedsbeløb 700 0 0 0 

I alt kassefinansieret 700 70 70 70 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der er blevet bevilliget midler til etablering af en legeplads i Søstrehusets Have i Christiansfeld 

i samarbejde med Brødremenigheden, som ejer arealet. Rammerne for arealet inkl. lege- og 

opholdsplads er etableret og haven er nu blevet en seværdighed i byen. For at færdiggøre øn-

skerne for arealet og for at gøre driften så let som muligt ønskes 700.000 kr., til etablering af 

espalier og beplantning i ”prydhaven”, som er et af de 4 kvadrater som udgør haven. Der er i 

dag udsået dækafgrøder. Midlerne dækker også mere leg, øget formidling med havens histo-

rie, plantning af resterende takshække, samt bænke og skraldespande. 

 

mailto:thth@kolding.dk
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Forslaget understøtter fortællingen om Christiansfeld som Unesco-by og giver både turister og 

borgere forbedrede og seværdige opholds- og legemuligheder. 

  

Hvis forslaget ikke vedtages, vil haven mangle legeelementer og gennemgående elementer, 

for at kunne betragtes som en helhed og et færdigt projekt. 

 

Forslaget understøtter endvidere forvaltningsplanen for Christiansfeld under emnet ”Byens be-

varingstilstand”. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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VEJ-A-11 - Infrastrukturpulje 2022 - 2029 (vejudbygninger 

og intelligent trafikstyring) 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Teknik- og Klimaudvalget den 9. juni 2021, sag nr. 25 

 

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

Navn: ............................ Heine Fischer Møller 

Tlf. nr.: .......................... 79 79 28 85 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 500 1.250 2.000 2.750 

Nettorådighedsbeløb 10.000 15.000 15.000 15.000 

I alt kassefinansieret 10.500 16.250 17.000 17.750 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der foreslås etableret en mobilitetspulje til finansiering af infrastruktur. Der fremlægges årligt 

til politisk beslutning hvilke konkrete investeringer, der skal foretages de kommende 3 år, så 

der løbende prioriteres i forhold til rækkefølgen i den realiserede/kommende byudvikling. 

 

Såfremt der ikke afsættes midler til projekterne vil fremkommeligheden for person- og vare-

transporter forvente at opleve kraftige forsinkelser fremover. Omvendt vil en investering i pro-

jekterne sikre den fremtidige mobilitet, hvilket gavner såvel samfundsøkonomien men også 

gør det mere attraktivt at bosætte sig i Kolding Kommune for såvel virksomheder som private. 

 

Forvaltningen arbejder med 4 indsatsområder for at forbedre fremkommeligheden: 

 Vej/kryds -udvidelser 

 Nye veje 

 ITS (intelligent trafikstyring) 

 Adfærdsændringer 

 

De 4 indsatsområder bør indgå som indsatsområder i en kommende mobilitetspulje for Kolding 

Kommune. By- og Udviklingsforvaltningen har identificeret en række aktiviteter under de 4 

indsatsområder. 

 

Vej/Kryds- udvidelser: 
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I forbindelse med evalueringen af mobilitetsplanen blev der udpeget en række kryds, hvor der 

i de kommende år kan forventes store forsinkelser på grund af trængsel, samt et parkerings-

underskud i bymidten.  

Det drejer sig primært om følgende kryds:  

 Vejlevej/Ny Esbjergvej & Skovvangen/Kolding Storcenter (krydsudvidelse) 

 Vejlevej/Egtvedvej (krydsudvidelse) 

 Vejlevej/Nørreskovgårdsvej (signalregulering) 

 Vejlevej/Dons Landevej (krydsudvidelse) 

 Haderslevvej/Mosevej (signalregulering) 

 Ndr. Ringvej/Fynsvej (signalregulering) 

 Fynsvej/Jens Holms Vej (krydsudvidelse) 

 Østerbrogade/Jens Holms Vej (krydsudvidelse) 

 Platinvej/Stålvej (signalregulering) 

 Tøndervej/Seestbakke (2. etape krydsudvidelse) 

 

Nye veje: 

Vej- og krydsudvidelser er ikke tilstrækkelige til at fremtidssikre infrastrukturen. Trafikvækst 

og byudvikling kræver, at det overordnede vejnet udbygges. Følgende nye vejanlæg kan 

komme på tale: 

 

 Der er udarbejdet VVM for etablering af en sydlig ringvejsforbindelse fra krydset Von-

sildvej/Ødisvej (øst for den nye Vonsild-afkørsel på E45) til lige syd for Strårup-rund-

kørslen på Skamlingvejen. Anlægget af 1. etape af ringvejen er i princippet klar til 

igangsætning, når de nødvendige arealopkøb er gennemført. 

 Der skal udarbejdes VVM for en ny omfartsvej nord om Nr. Bjert. 

 Planlægning af ny motorvejstilslutning ved Vranderupvej til vejbetjening af den sydlige 

del af midtbyen mv. 

 

ITS (intelligent trafik styring): 

Kolding Kommune forventer at afslutte ITS programmet i 2022, hvor der er etableret grønne 

bølger/samordning af signalanlæg på det overordnede vejnet samt busprioritering i nærlig-

gende kryds til bybusterminalen. 

Herudover er der behov for at tage fat i det uforløste potentiale, der ligger i at etablere kom-

munikation mellem de trafikdata, som Kolding Kommune opsamler, og det enkelte køretøj 

samt dettes fører. Data kan fx være med til at fortælle trafikanten om: 

 Nødvendig rejsehastighed for at ramme grøn bølge.  

 Dynamisk hastighedsregulering så kapaciteten på den enkelte vejstrækning ud-

nyttes bedst muligt. 

 Dynamisk signalregulering og samordning af signalanlæg vha. Bluetooth og real-

tidsdata for at sikre et optimalt flow af trafikstrømme. 

 Personlig information services – brugerdrevne applikationer, hvor trafikanter gi-

ver supplerende oplysninger om forhindringer på ruter i byerne. 

 Reservation af P-pladser - applikationer, der gør det muligt at opnå en smidig 

gennemførelse af parkeringer og længere stop for lastbiler og varevogne.  

Udrulning af 5G er for mange af punkterne en forudsætning drift af den kommende ITS. 
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Adfærd: 

Adfærdsregulerende tiltag som samkørsel og kørsel uden for myldretiden er forholdsvist uprø-

vede løsninger. Mobilitetsplan 2016-2027 lægger op til at ændre trafikadfærden som et nød-

vendigt supplement til de mere traditionelle løsninger. Adfærdstiltag kan i bedste fald være 

med til at udskyde infrastrukturinvesteringer og måske helt undgå dem.  

 Samarbejde med private aktører der fremmer samkørsel i bil (aftale med virksomheden 

NaboGo er indgået).  

 Informere om trængselstidspunkter på vejnettet for at få bilister til at køre uden for 

myldretiden. 

 Kombination af transportmidler (bus, bil, cykel). 

 

Forslaget understøtter Teknik- og Klimaudvalgets fokusområde på at skabe bedre fremkomme-

lighed gennem adfærdsændringer, vejudbygninger og intelligent trafikstyring. Forslaget under-

støtter ligeledes FN’s verdensdelmål 9.1 - ”Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust 

infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at 

støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på lige adgang for alle til 

en overkommelig pris.” 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Lokaldemokratiudvalget 

Lokaldemokratipolitik 
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LDU-S-01 – Puljemidler til landsbyer og lokalråd 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Lokaldemokratiudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 6 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 250 250 250 250 

I alt kassefinansieret 250 250 250 250 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Fokusområder: 

Udvidelsesforslaget understøtter flere af udvalgets politiske fokusområder for perioden 

2019-2022, særligt fokusområderne: ”Puljer” samt ”Koldings bydele”. 

 

Beskrivelse: 

Der foreslås et løft af hhv. Landsbypuljen med 150.000 kr. og Bydelspuljen med 100.000 kr.  

 

Forøgelsen af puljerne skal ses som en opprioritering så flere af de mange gode lokale ideer 

kan gennem-føres – også de mindre omkostningstunge der ikke kan søges ekstern funding til. 

 

I forhold til Landsbypuljen er der med forslaget også tale om en kompensation for det forhold 

at afledt drift fra de foregående år finansieres direkte via puljen. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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Økonomiudvalget 

 

Administrationspolitik 
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ADM-S-01 – Ressourcer til byggesag 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 600 600 600 0 

I alt kassefinansieret 600 600 600 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Siden 2016 har antallet af modtagne byggesager i Kolding Kommune været stigende, og det 

må på nuværende tidspunkt forventes, at stigningen fortsætter i 2021. Samtidig har nye lov-

krav gjort byggesagsbehandlingen tungere. Der er derfor behov for yderligere ressourcer for 

dels fortsat at overholde KL’s servicemål og for dels fortsat at give borgere og virksomheder i 

Kolding den bedst mulige service. 

 

 Antal byggesager: 

2016 2.000 

2017 2.200 

2018 2.300 

2019 2.400 

2020 2.500 

2021 – indtil 1. maj 2021 1.000 

 

Antallet af nye byggesager i Kolding Kommune er siden 2016 steget med 25%. I dette års før-

ste 4 måneder   har By- og Udviklingsforvaltningen modtaget, hvad der svarer til 40% af det 

samlede antal nye sager i 2020, hvorfor stigningen må antages at fortsætte i 2021.  

  

For så vidt angår ansøgninger om byggeri af simple konstruktioner, enfamilieshuse, lager og 

industribygninger samt etagebyggeri til både boliger og erhverv har Kommunernes Landsfor-

ening sammen med regeringen fastsat servicemål for den kommunale sagsbehandling. By- og 

Udviklingsforvaltningen har derfor et stort fokus på at overholde servicemålene og behandle 
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disse sager så hurtigt som muligt, samtidig med at hensynet til borgere og virksomheder også 

kræver en hurtig og god sagsbehandling af alle de øvrige byggesager.  

 

De ændringer af byggesagsbehandlingen, der er sket med den nuværende bygningsreglement 

fra 2018, BR 18, har medført, at sager om enfamilieshuse sommerhuse mv. er blevet tungere 

at behandle, mens sagsbehandlingen af brand og statik i mere komplicerede byggerier er flyt-

tet til certificerede rådgivere. Samtidig er en del af det arbejde, der tidligere lå, inden der ble-

vet givet en byggetilladelse, nu flyttet til færdigmeldingen og den afsluttende dokumentation 

for byggeriets lovlighed. Derudover er der krav om stikprøvekontrol i minimum 10 % af de af-

sluttede sager. Samlet set er der således ikke sket en lettelse byggesagsbehandlingen efter BR 

18 – nærmest tvært i mod. 

 

I forbindelse med besparelsesrunder i 2018 og 2019 har byggesagsafdelingen afgivet 2 stillin-

ger, og det er blevet sværere at overholde servicemålene, samtidig med at antallet af verse-

rende sager, der ikke er af hastende karakter, stiger. Der er derfor behov for yderligere res-

sourcer til at behandle nye ansøgninger om byggesager for fortsat at overholde KL’s service-

mål, til at afslutte byggesager, så byggerier kan tages i brug og til at afholde forhåndsdialoger 

mv. for fortsat at give borgere og virksomheder i Kolding den bedst mulige service. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-02 – Byggesagsgebyr - nedskrivning af 

indtægtsbudget 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 1.500 1.600 1.700 1.800 

I alt kassefinansieret 1.500 1.600 1.700 1.800 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Gebyrindtægten på byggesager forventes at falde i de kommende år som følge af ændrede 

regler. Der søges derfor midler til at dække det forventede fald i indtægter fra 2022 og frem. 

 

Der opkræves gebyr for afgørelser i henhold til byggeloven, jf. byggelovens § 28. Det vil sige 

byggesager, hvor der meddeles tilladelse eller afslag. Gebyret opkræves for den tid, der er 

medgået til sagsbehandling. Gebyr og gebyrbestemmelser er fastsat i overensstemmelse med 

§ 28 i byggeloven, § 2 i bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet og § 39 i det gældende 

bygningsreglement - BR18. Gebyrtaksten fastsættes i overensstemmelse med andre kommu-

ners afgiftsniveau og reguleres pr. 1. januar hvert år med KL’s pristal for den kommunale løn- 

og prisudvikling. 

 

Reglerne om behandling af byggesager er ændret i det nye bygningsreglement, BR 18, som 

trådte i kraft i 2018. De nye regler har blandt andet medført, at en del af den tekniske bygge-

sagsbehandling er flyttet fra den kommunale myndighed til certificerede rådgivere. Samtidig er 

en del af byggesagsbehandlingen, som følge af de ændrede regler, flyttet fra modtagelse af 

sagen til den afsluttende dokumentation for byggeriets lovlighed og den lovpligtige kontrol af 

dokumentationen. Også for simple byggerier er kravene til dokumentation for byggeriets lov-

lighed blevet skærpet efter BR18. Den tid, der bruges på byggesagsbehandlingen er således 

ikke blevet mindre, men, da der er ikke hjemmel til at opkræve gebyr for den lovpligtige kon-

trol af den afsluttende dokumentation, og da den certificerede sagsbehandling er udgået, er 

der er færre timer, der kan faktureres for.  
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Indtil 1. januar 2020 kunne ansøgere, som følge af en overgangsordning, selv vælge, om en 

certificeret brandrådgiver eller kommunen skulle behandle deres sager. Da der har været stor 

mangel på certificerede rådgivere, og da prisniveauet har været højt, modtog forvaltningen 

ekstra mange sager med kommunal brandbehandling i 2019. En del af de sager, der er blevet 

afsluttet og faktureret for i 2020, har tilsvarende været sager, som blev modtaget i 2019, og 

hvor forvaltningen har behandlet branddelen. Gebyrindtægten i 2019 og 2020 har derfor sva-

ret til den budgetterede indtægt. 

 

I år og fremover, hvor fakturering for den certificerede del af sagsbehandlingen er faldet bort, 

ligesom fakturering af stikprøvekontrollen ikke er muligt, er det forventningen, at gebyrind-

tægten vil falde, selvom antallet af byggesager har været stigende og tidsforbruget er uæn-

dret. I 2021 forventes gebyrindtægten således at være ca. 1,4 mio. kr. mindre end indtægts-

budgettet på 4,2 mio. kr. I årene fremad forventes mindre indtægten kun at vokse, idet der 

ikke er mulighed for eller lovhjemmel til at opkræve gebyr for andre ydelser. 

 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-03 – Styrkelse af IT-området 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Økonomiudvalget den 14. juni 2021, sag nr. 3 

 

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

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

Tlf. nr.: .......................... 7979 2105 

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 2.900 2.900 2.900 2.900 

I alt kassefinansieret 2.900 2.900 2.900 2.900 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Der er opstået ressourcemangel vedrørende sikring af Kolding kommunes IT-løsninger og be-

manding på IT-området. Det skyldes primært stigende lovkrav og en stigning i digitale løsnin-

ger til borgerne. Ligeledes er der ikke tilstrækkelige ressourcer til at implementere de lovkrav, 

som kommunerne er underlagt i forbindelse med vedtagelsen af persondataforordningen 

(GDPR). Der er således i dag kritiske opgaver, som burde løses, men som ikke løses, fordi der 

ikke er ressourcer til det. 

 

Eksempelvis skal der findes ressourcer til implementering af statslige løsninger som MitID og 

Nemlogin3, og IT-infrastrukturen skal beskyttes mod stadigt dygtigere hackeres angreb. Kon-

sekvensen af et alvorligt angreb på dele eller hele Kolding Kommunes IT kan både være tab af 

borgernes data, medarbejdere som ikke kan arbejde i en lang periode, og at borgerne mister 

tillid til kommunen.  

 

I takt med, at mængden af data, der håndteres i kommunen stiger, stiger også behovet for 

uddannelse og oplæring af medarbejderne i håndteringen af disse data. På grund af ressource-

mangel er Kolding Kommunes nuværende indsats på området i dag utilstrækkelig. Der er risiko 

for, at der kan ske alvorlige brud, hvor borgeres persondata udstilles. Kolding Kommune risike-

rer kritik, politianmeldelser og bøder af Datatilsynet, fordi indsatsen og efterlevelsen af lovbe-

stemte indsatser ikke overholdes.  

 

Det er helt afgørende, at der findes en organisering, der både styrker den generelle IT-sikker-

hed og sikrer, at  

mailto:jobu@kolding.dk
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Kolding Kommune kan matche udviklingen, samfundsforventningerne og lovkravene. I den for-

bindelse peges på vigtigheden af, at der så vidt muligt sikres et bæredygtigt fagligt miljø. Der-

for forudsættes en central organisering, hvor de tekniske løsninger og medarbejderressour-

cerne stilles til rådighed for den decentrale del af organisationen.  

 

Forslaget indeholder tilførsel af 5 stillinger i afdeling for IT & Digitalisering. Med budgetproces-

sen for 2023 skal det senere afklares, om der er behov for at tilføre yderligere ressourcer 

 

Stillingerne fordeles med tre medarbejdere til styrkelse af IT-sikkerheden og implementering 

af nationale krav og to medarbejdere til en ny tværgående informationssikkerhedsenhed, som 

skal varetage de lovbestemte indsatser i persondataforordningen 

  

Hvis forslaget ikke imødekommes, kan Kolding Kommune ikke i tilstrækkelig grad leve op til 

lovgivningen og løbende understøtte den efterspørgsel, der er fra borgere, virksomheder og 

medarbejdere. Direktionen har på den baggrund besluttet at igangsætte de nødvendige ansæt-

telser allerede i sommeren 2021 finansieret af midler fra overførselssagen 2020/21.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-04 – Praktikansvarlige på SOSU-elevområdet 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: ....................... Økonomiudvalget den 14. juni 2021, sag nr. 3 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 700 700 700 700 

I alt kassefinansieret 700 700 700 700 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

I takt med at antallet af +80 årige stiger markant de kommende år stiger plejebehovet på ple-

jehjem og i hjemmehjælpen. Derfor er der behov for flere SOSU-elever inden for ældreområ-

det. Kommunerne er i ’dimensioneringsaftalen’ derfor forpligtiget til at rekruttere og ansætte 

et stigende antal SOSU-elever. 

 

Kolding Kommune har forpligtigelsen som praktikansvarlig. Det betyder at praktikansvarlige i 

Uddannelse og HR afdelingen skal tilrettelægge praktikforløbet, sikre at praktikforløbet forløber 

planmæssigt og have en løbende dialog med eleven og praktikstedet. Ligeledes arbejder den 

praktikansvarlige fokuseret på at sikre det bedst mulige praktikforløb, at frafaldet under prak-

tikforløbet er så lavt som muligt og at der er en dialog med eleverne om muligheden for an-

sættelse i ældreplejen i Kolding Kommune efter endt uddannelse.  

 

Grundet det stigende antal elever og de deraf følgende administrative- og vejledningsmæssige 

forpligtigelser, er der behov for at opnormere området for praktikansvarlige med 1,5 medar-

bejdere. Behovet for en opnormering skal, udover ovenstående demografiudfordring, ses i for-

længelse af en række nye administrative forpligtigelser der påhviler området, f.eks.: 

 

 Markant øget administration i forbindelse med ordning om voksenlærlingeløn til SSA-

elever.  

 At der er krav fra undervisningsministeriet om et betydeligt reduceret frafald på SOSU-

uddannelserne, samt at der fremover skal indberettes årsager i forbindelse med frafald.  
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 At Uddannelse og HR fra juni 2021 skal fordele praktiksteder samt give vejledning til 

SSA-elever i sygehuspraktik og psykiatripraktik i regionen samt et stigende antal syge-

plejestuderende på plejehjem og i sygeplejen i Kolding Kommune. 

 

Sker opnormeringen ikke vil det medføre en mere sporadisk kontakt mellem eleven og den 

praktikansvarlige med risiko for større frafald og at de administrative forpligtigelser kan blive 

svære at efterleve, f.eks. den tidskrævende procedure med individuel ansøgning om refusion 

til Kolding Kommune vedrørende voksenlærlingeløn.  

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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ADM-S-05 – Investering i fornyet samarbejde med 

virksomhederne om bæredygtig jobskabelse 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2021, sag nr. 2 

 

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

Navn: ............................ Rune Wenzel Helms 

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

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

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 1.000 1.000 0 0 

I alt kassefinansieret 1.000 1.000 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Arbejdsmarkedsudvalget pålagde på udvalgsmøde d. 10. juni 2021 forvaltningen at udarbejde 

forslag til konkrete handlinger på fire tiltag om facilitering af bæredygtig jobskabelse (playma-

ker), uddannelse, netværk og kommunikation for at fremme skabelsen af et bæredygtigt ar-

bejdsliv.  

 

Kort fortalt lægger forslaget op til, at virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejds-

kraft og efter hjælp til at skabe rummelige arbejdspladser, gribes og mødes i en fælles alliance 

om et bæredygtigt arbejdsliv på tværs af virksomhederne og deres organisationer, fagbevæ-

gelsen, uddannelsesinstitutionerne og Kolding Kommune. En alliance, der arbejder sammen 

om at skabe de bedste forudsætninger for vækst og bæredygtig jobskabelse via en opgavetil-

rettelæggelse, der frigør tid og udvikler og skaber trivsel hos eksisterende medarbejdere, og 

som også skaber plads til, at mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste.  

 

Konkret vil samarbejdet omhandle: 

 Facilitering af bæredygtig jobskabelse, så opgaveløsningen er både effektiv, attraktiv og 

rummelig  

 Ny uddannelse til mellemledere i private og offentlige virksomheder om bæredygtig job-

skabelse, udviklet i et samarbejde mellem lokale uddannelsesinstitutioner og Jens 

Romundstad 

mailto:ruhne@kolding.dk
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 Netværks- og vidensarrangementer mellem virksomhederne og mellem virksomhederne 

og alliancens forskellige aktører 

 Kommunikationsaktiviteter, der synliggør de gode historier 

 

For at styrke jobcentrets kapacitet til at facilitere den konkrete udvikling af tiltagene om et 

bæredygtigt arbejdsliv og kickstarte en omstilling i jobcentrets samarbejde om bæredygtig 

jobskabelse med virksomhederne foreslås det, at der i budget 2022 prioriteres midler hertil. 

Konkret foreslås en investering i to konsulentstillinger, der forankres i Jobcenter Kolding. 

 

De to konsulentstillinger skal facilitere en omstilling i jobcentrets samarbejde med virksomhe-

derne, og være tovholdere på tiltagenes udmøntning og samspillet med alliancens aktører om-

kring f.eks. uddannelse, videndeling og netværk. 

 

Investeringen hænger sammen med og skal ses som led i arbejdet med at udmønte såvel Poli-

tik og Handleplan for Det Rummelige Arbejdsmarked og Erhvervs- og vækstpolitikkens mål-

sætninger om flere socialt ansvarlige virksomheder, samt udvalgets overordnede politiske am-

bition om at skabe et arbejdsliv til alle.  

 

Investeringen foreslås med afsæt i en forventning om en fremtidig gevinst på sparret offentlig 

forsørgelse, fordi investeringen understøtter, at virksomhederne ansætter flere og andre profi-

ler gennem bæredygtig jobskabelse.  

 

Efter 2 år skal finansiering til en fortsættelse findes inden for arbejdsmarkedsområdets egen 

ramme. 

 

Såfremt finansiering ikke findes via budgetforhandlingerne, vil det fortsat være jobcentrets 

målsætning at foretage omstillingen. Udviklingen og omstillingen vil i givet fald komme til at 

tage længere tid, og der vil ikke være de samme ressourcer til at indgå i, gribe og dele den læ-

ring, der sker som følge af tiltagene og alliance om et bæredygtigt arbejdsliv. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 

 



176 
 

ADM-A-01 – Udvikling af Koldings havneområder 

 

Generelle oplysninger:  

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

Vedtaget: .......................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

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: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb  4.000 4.000 4.000 0 

I alt kassefinansieret 4.000 4.000 4.000 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Byrådet har den 24. november 2020 vedtaget en ejerstrategi for Kolding Havn. Det fore-

slås, at der afsættes midler til de første faser af udviklingsprocessen. I ejerstrategien slås 

det fast, at det er byrådets vision, at erhvervshavn, by og fjord skal bindes sammen i en 

udvikling af havneområdet. Dele af havneområdet skal udvikles med boliger, erhverv, kul-

tur og rekreative områder, hvorved der bliver mere by og grønnere erhvervshavn. Ejer-

strategien sætter sammen med samarbejdsaftalen mellem Byrådet og Kolding Havn ram-

merne for den udviklingsproces, der er sat i gang på baggrund af Byrådets vision for hav-

neområdet. Udviklingsprocessen har til formål at sikre et beslutningsgrundlag for Byrådet 

og havnebestyrelsen ift. fremtidig havne- og byudvikling på havneområdet. 

 

Udviklingsprocessen består af en lang række faser frem mod en realisering af havne- og 

byudviklingen. De indledende tre faser er organiseret i By- og Udviklingsforvaltningen i 

samarbejde med Kolding Havn. Disse tre faser har til formål at sikre den nødvendige viden 

for det førnævnte beslutningsgrundlag.  

 

I udviklingsprocessens første tre faser, der er omfattet af dette ændringsforslag, skal sik-

res: 

 Løbende åben dialog og involvering af borgere, virksomheder og andre interessen-

ter. 

 Tekniske, miljømæssige og juridiske forundersøgelser. 

 Udarbejdelse af en business case/økonomimodel. 
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 Sikring af strategiske sammenhænge og en udarbejdelse af en strategi/vision for 

udviklingen af havneområdet. 

 Afklare muligheder og udarbejde beslutningsgrundlag ift. havne- og byudvikling på 

havneområdet. 

 

Ovenstående skal indgå som del af og baggrund for det beslutningsgrundlag, der skal 

være resultatet af de tre indledende faser af projektet. Budgetforslaget er udarbejdet på 

grundlag af procesplan for udviklingsprocessen og estimeringer af udgifter. Ud over udgif-

ter til gennemførsel af ovenstående punkter omfatter budgetforslaget udgifter til projekt-

ledelse. 

 

Hvis der ikke afsættes midler, er det ikke muligt at gennemføre de tekniske, miljømæssige og 

juridiske forundersøgelser samt fastlæggelse af økonomimodel, og dermed kan grundlaget for 

udvikling af havneområderne ikke tilvejebringes. 

 

Klik her for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen 
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