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Budgetforlig for Haderslev Kommunes budget 2021–2024  
  

Budgetforligsparterne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alli-

ance, Slesvigske Parti, Socialdemokratiet. Socialistisk Folkeparti og Løsgænger Mogens Rerup i Haderslev 

Byråd, er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 6. oktober 2020.  

Haderslev Kommune er en aktiv erhvervskommune med en god og historisk beliggenhed i det Sønderjyske, 

med en stærk tilknytning til Trekantsområdet. Forligspartierne er stolte af hver og en af kommunens borgere 

og virksomheder. Budgetaftalen har derfor fokus på at understøtte udvikling af velfærden, investere i vækst 

samt skabe en langsigtet økonomisk robusthed til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Aftalen 

bygger videre på den nationalt aftalte udligningsreform, der giver et økonomisk råderum lokalt, til at sætte en 

flerårig retning. 

Forligspartierne er enige om at investere 442 mio. kr. i de politisk prioriterede indsatsområder for at sikre 

velfærd, vækst og robusthed.  

Haderslev Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Re-

geringens ambitioner om udvikling af velfærdsområderne forudsætter, at der føres en ansvarlig økonomisk 

politik. Regeringen og KL er enige om, at en fortsat stærk offentlig sektor også nødvendiggør fortsat omstilling 

med henblik på at kunne prioritere velfærden.   

Dette års budgetaftale skal også ses i forlængelse af de senere års indsats for at sikre en økonomisk balance, 

både lokalt og nationalt. Forligspartierne ønsker at skærpe den ansvarlige kurs, samtidig med, at servicen for 

borgere og virksomheder har det højest mulige niveau, inden for de givne rammer – både nu og på sigt. Der 

lægges derfor vægt på omstilling, nytænkning og innovation.  

 

Overordnede økonomiske rammer   
De politiske forhandlinger i Haderslev Kommune har taget udgangspunkt i det udarbejdede oplæg til et sup-

plerende budget, hvor opgaven har været at sikre det størst mulige økonomiske råderum til brug for politiske 

prioriteringer. Oplægget er udarbejdet af Direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Desuden afspejler 

budgettet Økonomiaftalen for 2021 indgået mellem KL og Regeringen og den kurs regeringens økonomiske 

politik varsler de kommende år for kommunerne.  

Hovedsigtet for forligspartierne har været at skabe balance mellem det højest mulige serviceniveau for bor-

gerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder, skærpelse af den økono-

misk ansvarlige kurs, samt at tilpasse den lokale økonomiske kurs til regeringens økonomiske styring af kom-

munerne. Det økonomiske råderum i forligsperioden har åbnet muligheden for at tænke i: 

- Udvikling af velfærden 

- Investering i vækst 

- Skabe langsigtet økonomisk robusthed 

Der er derfor afsat midler til både at håndtere de udfordringer den aktuelle befolkningsudvikling giver her og 

nu, men også til at understøtte de vækst orienterede tiltag, som skal medvirke til at løse de langsigtede udfor-

dringer, som Haderslev Kommune forventes at skulle håndtere. Hertil er der aftalt en række styringsmæssige 

tiltag, som skal understøtte den økonomiske robusthed. Fokus for driftsudgifterne har primært været på 2021 

mens anlæg også rækker ind i de efterfølgende år. Dette med henblik på at sikre stabilitet i anlægsopgaverne 

samt en erkendelse af, at der på driften skal arbejdes med at skaffe et råderum til håndtering af de kommende 

års udfordringer. Der kan ikke forventes et tilsvarende økonomisk råderum de kommende år som følge af en 

tilførsel af midler fra staten – det skal i høj grad skabes indenfor udvalgenes nu kendte rammer. 

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2021-2024, der i hovedtal ser ud som 

følger:  
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Beløb i mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

Indtægter  -4.049 -4.126 -4.193 -4.262 

Ordinære driftsudgifter 3.818 3.875 3.948 4.033 

Anlæg 136 189 174 171 

Lån, finans, mv.  70 61 28 43 

Resultat -25 -1 -43 -15 

Afrundingsdifferencer kan forekomme. 

Budgettet tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer, et uændret beskatningsniveau, samt ska-

belse af en økonomisk balance på såvel kort som lang sigt.  

 

Politisk prioriterede indsatsområder  
Forligspartierne er enige om, at fokusområderne i årets budgetlægning er: 

- Udvikling af velfærden 

- Investering i vækst 

- Skabe langsigtet økonomisk robusthed 

De i forliget foretagne politiske prioriteringer skal derfor samlet ses i rammen heraf. De politiske prioriteringer 

fremgår af Bilag 1 og 2. En række udvalgte prioriteringer er nærmere beskrevet nedenfor som eksempler på 

udvikling af velfærd, investering i vækst og skabelse af økonomisk robusthed. 

I år er der et særligt fokus på de ældre, børnene og de sårbare grupper. Det er hermed vigtigt for forligsparti-

erne at sikre et godt liv for så mange som muligt.  

Et centralt element i den økonomiske styring er det ansvar, som fagudvalgene har for at prioritere indenfor den 

ramme, udvalget råder over. Det giver frihed – men også ansvar. 

  

Udvikling af velfærden 
Et godt liv for Haderslev Kommunes borgere er en absolut prioritet for forligspartierne. Både i det store og i 

det små. Ud over den demografiske udvikling i antallet af børn og ældre er der grupper, som er særligt udfor-

dret. Derfor vil forligspartierne sikre en så høj kvalitet som muligt i velfærdsydelserne indenfor de givne rammer 

og muligheder - både her og nu og i fremtiden. Det skal understøttes via afsættelse af midler til respektive 

fagudvalg med henblik på at de kan udvikle servicen mest muligt samt foretage de nødvendige prioriteringer 

indenfor netop deres ansvarsområde.  

En høj kvalitet i levering af velfærd forudsætter ofte gode fysiske rammer. For at understøtte dette har forligs-

partierne valgt at prioritere en lang række investeringer. Som eksempler herpå kan nævnes, et Børnecenter i 

Fjelstrup, Sundhedscenter i Haderslev, generelt løft af midler til vedligehold, udbedring af kloakering i Nustrup 

skole, samt ikke mindst en udbygning af Højmark plejecenteret i Gram med yderligere 2*8 demensvenlige 

pladser. I forbindelse hermed forudsættes Engparken i Gram udfaset, således driften herfra kan overføres til 

drift af udbygningen af Højmarken. Der afsættes midler til en mulig omdannelse af Engparken til anden kom-

munal anvendelse. 

Men fysiske rammer gør det ikke alene. Der skal også investeres i medarbejder ressourcer, der kan levere 

velfærd. Derfor er der foretaget en lang række prioriteringer indenfor børne, handicap, ældre og sundhedsom-

råderne. Midler der dels kan fastholde niveauet men også styrke velfærdsydelserne.  

På børneområdet er der afsat midler til en sang og talentklasse, sundhedsforebyggelse, en forbedret norme-

ring i dagtilbud og lærernormering i folkeskolen, afbødning af den tidligere besluttede investeringsindsats, samt 

2 puljer til at understøtte de skoler og daginstitutioner der i særlig grad er påvirket af et faldende børnetal. 
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På det specialiserede voksenområde er der afsat midler til det øgede antal handicappede borgere, BPA-ord-

ninger samt et aflastningstilbud via aktiviteter om fredagen, samt tryghedsskabende indsatser mhp. at bevare 

borgerne i egen bolig. 

På ældreområdet er der prioriteret midler til at servicere det øgede antal ældre, rehabiliterende indsatser, samt 

forsættelse af initiativer omkring en tryg overgang fra sygehus til eget hjem samt kost og ernæring. 

På sundhedsområdet er der blandt andet prioriteret midler til flere genoptræningsplaner, flere forebyggende 

hjemmebesøg, frivillige indsatser, drift og færdiggørelse af sundhedscentrene i Vojens og Haderslev.  

 

Investering i vækst 
Forligspartierne ønsker også at tænke langsigtet i forhold til at sikre en udvikling af velfærden til gavn for 

kommunens borgere og virksomheder. Det kræver vækst. Det kræver investeringer i såvel anlæg som res-

sourcer. Dette års økonomiske rammer giver en enestående mulighed herfor. Derfor prioriterer forligspartierne 

at igangsætte en lang række investeringer, som på sigt skal skabe bedre rammer for borgere og virksomheder, 

samt forsøge at vende de seneste års tilbagegang i befolkningsantallet. Investeringerne foretages bredt og 

skal gavne hele kommunen.  

For at sikre rammevilkårene til at realisere de ønskede vækst relaterede projekter er det vigtigt at der er de 

fornødne personalemæssige ressourcer. Derfor har forligspartierne valgt at prioritere midler til vækstinitiativer 

til ansættelse af yderligere ressourcer – 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem. Dette er til arbejdet med, lokalplaner, en 

trafik- og bymidtestrategi for Haderslev. Der undersøges hvorvidt der er behov for bylivskoordination. 

En del af en attraktiv kommune er tidssvarende idræts- og kulturtilbud. Forligspartierne investerer derfor blandt 

andet i Det blå foreningshus, Fjelstrup kultur og fritidscenter, Starup Idræts og Kulturcenter samt en forunder-

søgelse af en eventuel kommende udvidelse af svømmehalskapaciteten i Haderslev/Vojens. 

I Haderslev by igangsættes det længe planlagte ”jomfrusti” projekt som både skal håndtere de klimamæssige 

udfordringer der er i byen, samt binde by og havn sammen. Et projekt på samlet set 176 mio. kr. som påbe-

gyndes i 2021 og vil blive effektueret over de kommende 5 til 6 år. Forligspartierne har afsat midler i perioden 

2021-24, men samtidig er forligspartierne enige om at sikre den resterende finansiering af det samlede projekt 

i de kommende års forhandlinger. Dette sker via en fælles investering mellem kommunen og Provas som i 

samarbejde vil realisere det skitserede projekt. Projektet vil blive gennemført fra havnen og op mod byen. 

Vedrørende infrastruktur prioriteres der ekstra midler til realisering af cykelsti projekter og vedligeholdelse af 

kommunens mange broer og bygværker.  

Det er desuden vigtigt for at sikre en sammenhængende kommune at der også sikres gode vilkår i det åbne 

land og landsbyerne. Dette understøtter forligspartierne ved blandt andet at afsætte midler til borgerbudgette-

ring, landdistrikter og landsbyfornyelse. 

Haderslev Kommune skal have en mere offensiv tilgang til brugen af EU-kontoret – Forvaltningen udarbejder 

i løbet af foråret 2021 en liste på 3-4 emner, hvor Haderslev Kommune med fordel kan have en mere proaktiv 

tilgang til medfinansiering fra EU. Det kunne være emnerne sundhed sammen med UC Syd, Byudvikling og 

klimatilpasning af Jomfrustien, Klimatilpasning ved Kelstrup, turisme og erhvervsudvikling af Årø/Årøsund m.v. 

 

Skabe langsigtet økonomisk robusthed 
Årets økonomiske råderum giver mulighed for at tænke langsigtet og skabe en økonomisk robusthed. En 

langsigtet økonomisk robusthed, kræver vedvarende hårde politiske prioriteringer. Dette ansvar har forligs-

gruppen med dette budget taget på sig. En langsigtet økonomisk robusthed skal understøtte en stabil udvikling 

til gavn for borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere. Derfor skal der disponeres her og nu, men 

også skabes et fremtidigt råderum. Det skal ske via etablering af reserver til imødegåelse af uforudsete udfor-

dringer, bruge udisponerede anlægspuljer og varigt sikre udvikling og innovation. Dette skal anvendes til øn-

skede investeringer og fungere som økonomisk buffer, såfremt uforudsete situationer opstår. 
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Der afsættes en række puljer, centralt under økonomiudvalget, til at sikre en robusthed på en række af de 

vigtige driftsområder. Det gælder for beskæftigelsesområdet (25 mio. kr.), Ældre området (5 mio. kr.), vok-

sen/handicap området (4,3 mio. kr.), skoleområdet (2,2 mio. kr.) og daginstitutionsområdet (0,6 mio. kr.) Dette 

suppleres af en generel reserve/udviklings pulje på 3,5 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. årligt fra 2022 til Økonomi-

udvalgets disposition. 

Kassebeholdningen som er helt central for kommunens fleksibilitet. Denne styrkes via det budgetlagte over-

skud i 2021 på 25 mio. kr. Eventuel yderligere styrkelse heraf aftales i forbindelse med det kommende års 

budgetaftale. 

De kommende år forventes der fortsat pres på behovet for at foretage anlægsinvesteringer, derfor afsættes 

der ikke disponerede anlægspuljer i 2023 og 2024 på henholdsvis 26 mio. kr. og 45 mio. kr. således der samlet 

fremadrettet bevares et solidt anlægsniveau. Yderligere er der en pulje til strukturelle ændringer på borgernære 

områder på 4,5 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024.  

 

Øvrige prioriteringer 
Udover de ovenfor nævnte overordnede prioriteringer, indenfor de overordnede indsatsområder, har forligs-

partierne valgt at prioritere midler til følgende: 

Medarbejdernes trivsel og kompetencer er helt afgørende for at Haderslev Kommune lykkes med at levere en 

god service overfor borgere og virksomheder. Derfor afsætter forligspartierne årligt 0,5 mio. kr. til at udvikle 

den attraktive arbejdsplads, samt centralt 1 mio. kr. årligt til en øget kompetenceudvikling. Dette skal ses som 

et supplement til de midler der i forvejen er disponeret til kompetenceudvikling. Desuden afsættes der midler 

til at understøtte rekruttering og fastholdelse af elever, mhp. at imødekomme de kommende års forventede 

behov for arbejdskraft. 

Miljø og klima er en vigtig del af det at have en bæredygtig kommune. Forligspartier har derfor afsat midler til 

klima indsatser, forventet deltagelse i DK2020. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2021 til forundersøgelse af Haderslev 

fjord og Lillebælt. 

Indsatsen ”Unge på sporet” vil fremover være forankret under Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i stedet 

for under Voksenudvalget.  

Der igangsættes et to-årigt pilotprojekt for borgerdrevne forslag. Finansieringen af forsøget til i alt 0,1 mio. kr. 

finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje.  

Covid-19 har påvist et øget behov for fokus på digitalisering. Det gælder både behov for øgede ressourcer 

såvel som fokus på en sikker håndtering af borgernes data. Derfor har forligspartierne valgt at afsætte midler 

til en øget bemanding af IT-afdelingen samt arbejdet med datasikkerhed/GDPR. 
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Økonomiske prioriteringer   
Forhandlingerne har overordnet set resulteret i følgende rammer til serviceudgifter, midler til overførselsudgif-

ter samt anlægsudgifter. Indtægterne er baseret på valget af statsgaranti.  

Resultatopgørelse: 

Beløb i mio. kr. * 2021 2022 2023 2024 

Personskatter -2.376 -2.407 -2.458 -2.503 

Selskabsskatter -25 -28 -21 -22 

Grundskyld -168 -169 -171 -173 

Generelle tilskud -1.481 -1.523 -1.544 -1.563 

Indtægter, i alt  -4.049 -4.126 -4.193 -4.262 

Driftsudgifter 2.541 2.522 2.518 2.516 

Aktivitetsbestemt medfinansiering  244 244 244 244 

Overførsler 1.031 1.030 1.030 1.030 

Nettodriftsudgifter, i alt 3.816 3.797 3.793 3.791 

Renteudgifter (nettorenter) 2 2 2 2 

Pris- og lønfremskrivning af drift og anlæg   76 153 240 

Resultat af ordinær drift -231 -251 -245 -229 

Anlægsudgifter, i alt 165 198 180 174 

Anlægsindtægter, i alt -29 -9 -6 -4 

Nettoanlægsudgifter, i alt 136 189 174 171 

Resultat af skattefinansieret område, i alt  -96 -62 -71 -58 

Låneoptagelse  -25 -23 -48 -30 

Afdrag på lån  71 70 69 71 

Grundkapitalindskud 21 12 4 1 

Balanceforskydninger 2 2 3 2 

Fondsmoms 1 0 0 0 

Samlet balance på det skattefinansie-
rede område -25 -1 -43 -15 

Resultat af det brugerfinansierede område 0 0 0 0 

Resultat i alt -25 -1 -43 -15 

"+" betyder udgifter/mindre indtægter/træk på likviditet          "-" betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

Serviceudgifter:  

Beløb i mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

Indgår i servicerammen 2.573 2.557 2.553 2.551 

Indgår ikke i servicerammen -32 -35 -35 -35 

Driftsudgifter i alt                 2.541                2.522              2.518              2.516  

 

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 67 mio. kr. i perioden 2021-2024. Midlerne er prioriteret til de en-

kelte udvalg som følger:  
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Beløb i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 

SU 1,0 1,0 1,0 1,0 
UBF -0,2 -0,2 0,4 0,4 
UKF 1,7 2,0 1,4 1,4 
UPM -16,5 -17,5 -17,8 -17,8 
USF 2,8 2,6 2,6 2,6 
VU 17,4 17,4 17,4 17,4 
ØK 10,3 11,4 10,8 10,8 

Indgår i serviceramme 16,5 16,7 15,8 15,8 

Indgår ikke serviceramme 2,2 0,0 0,0 0,0 

Hovedtotal 18,7 16,7 15,8 15,8 

 

På Økonomiudvalgets område er 8,3 mio. kr. i 2021-2024 til bygningsvedligehold hvert år flyttet fra servicer-

ammen til anlægsrammen, men indgår stadig i udvalgets samlede budget.  

På Udvalgets for Plan og Miljøs område er 18,5 mio. kr. i 2021 og 19,5 mio. kr. i 2022, 2023 og 2024 til 

funktionskonktrakter flyttet fra servicerammen til anlægsrammen, men indgår stadig i udvalgets samlede bud-

get.  

Overførselsudgifter:  

Midlerne hertil tager udgangspunkt i den nu indførte model for området – konjunktur afhængig rammestyring 

og skaber dermed en sammenhæng til den overordnede forventning til udvikling i konjunkturerne og dermed 

beskæftigelsen.  

Beløb i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 

Overførsler 1.031 1.030 1.030 1.030 

 

Anlæg (skattefinansieret):  

Budgetforliget har resulteret i nedenfor viste midler til anlæg i forligsperioden. 

Beløb i mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

Anlægsudgifter 165 198 180 174 

Anlægsindtægter -29 -9 -6 -4 

 

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 374,7 mio. kr. i perioden 2021-2024. Midlerne er prioriteret til de 

enkelte udvalg som følger:  

Beløb i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 

UBF 0,4 9,1 10,0 0,0 

UKF 4,8 11,8 0,0 1,5 

UPM 31,6 44,4 39,7 61,7 

USF -2,8 3,0 0,0 0,0 

VU 6,1 30,7 9,7 1,0 

ØK 0,9 -7,2 5,6 103,1 

LDU 3,1 1,7 1,5 3,3 

Hovedtotal 44,1 93,5 66,5 170,6 
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Kommunens økonomiske styring  
Haderslev Kommunes økonomiske styring er central for at sikre en stabil udvikling til gavn for fællesskabet. 

Forligspartierne ønsker derfor at udvikle denne styring, således der sikres den helt afgørende stabilitet i vores 

velfærdsydelser. Fastlagte principper som rammeoverholdelse, ansvarlighed i udvalgene og stor ressource-

bevidsthed er helt centrale. Økonomistyringen sikres desuden gennem løbende omstillinger og ved decentra-

lisering af kompetence og ansvar til de udførende led. Disse principper ønsker forligspartierne at udvikle og 

værne om.  

God økonomistyring er også at sikre økonomisk balance over de kommende år. Forligspartierne har derfor 

besluttet at anmode Direktionen om at udarbejde en budgetstrategi for de kommende års arbejde. Strategien 

skal have fokus på at skabe sammenhæng, tænke langsigtet, definere klare ansvarsfordelinger, styringsmæs-

sige redskaber og principper, høring af relevante parter og ikke mindst klare politiske og administrative pro-

cesser. Første version som skal have fokus på budgetlægningen 2022-25 ønskes forelagt Økonomiudvalget 

ultimo 2020. 

Det må også forventes at der i de kommende år skal skabes et økonomisk råderum for at sikre en stabil 

udvikling i Haderslev Kommune. Dette kan ikke alene forventes skabt via tilførsel af midler fra staten. Derfor 

er det en bunden opgave for Haderslev Kommune selv at fremskaffe et råderum. Det kræver omstilling, effek-

tivisering og nytænkning. Forligspartierne ønsker derfor en række budgetanalyser gennemført (Bilag 3), med 

henblik på i de kommende år at undersøge mulighederne for at skabe et økonomisk råderum. Arbejdet hermed 

vil være et samspil mellem Økonomiudvalget og Direktionen. Direktionen udarbejder et kommissorium for de 

enkelte analyser, som godkendes af Økonomiudvalget ultimo 2020, hvorefter arbejdet igangsættes. Resultatet 

af analyserne præsenteres politisk i august 2021, således det kan indgå i den kommende budgetlægning. 

Parallelt hermed opfordres de enkelte udvalg til, kontinuerligt at have fokus på omstilling, effektivisering og 

nytænkning. Således vil der være mulighed for at foretage de rigtige investeringer og løse de udfordringer der 

måtte opstå indenfor de tildelte økonomiske rammer. 

Det aftalte budget er generelt realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især realiserin-

gen af de budgetterede låneoptag og de tildelte midler til beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet 

bunder usikkerheden i implementeringen af den nye styringsmodel for området, samt de sidste års vigende 

resultater på området. Der vil derfor være en særlig opmærksomhed herpå. 

Forligspartierne lægger stor vægt på en ansvarlig økonomisk styring af kommunen med rammeoverholdelse i 

de enkelte udvalg. Dette er dels forudsætningen for, at kommunen fortsat kan have en sund og stabil økonomi, 

men også nødvendigt for at undgå at blive pålagt budgetsanktioner af staten. Derfor understreger forligsparti-

erne også vigtigheden af, at der fra centralt hold, sammen med fagudvalgene, løbende tages de nødvendige 

tiltag for at sikre rammeoverholdelse. Derfor skal der fremadrettet forelægges summariske budgetoversigter 

på månedsbasis for Økonomiudvalget, indeholdende samtlige udgifter for service, overførsler samt anlæg. 

Dette suppleres som hidtil med kvartalsvise budgetopfølgninger. 

Med dette års budgetforlig ønsker forligspartierne et øget fokus fra fagudvalgene på at realisere de besluttede 

anlægsprojekter inden for den aftalte tidsplan, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau holdes 

på et absolut minimum. Det understøtter den samlede økonomiske styring, samt en realisering af de politiske 

ambitioner som de foretagne anlægsinvesteringer er et udtryk for. 

Haderslev Kommune ønsker at understøtte overholdelsen af den samlede økonomiaftale mellem KL og Re-

geringen. Skulle der opstå et landsdækkende behov for at foretage budgetmæssige justeringer som følge 

heraf, vil forligspartierne mødes for at vurdere eventuelle nødvendige opfølgningstiltag.  

Regeringen forventes i løbet af november måned at indgå en finanslovsaftale for 2021. Såfremt finansloven 

har økonomiske konsekvenser for de kommunale budgetter og prioriteringer, ønsker forligspartierne at mødes, 

når resultatet heraf foreligger. Formålet vil være at vurdere om dele af prioriteringerne i budgetforliget har 

behov for at blive revurderet og eventuelt omprioriteret.  

Yderligere vil forligspartierne ved tildeling af midler fra Regeringen til håndtering af Corona udgifter i 2021 

drøfte fordelingen af disse.  
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Fredag den 18. september 2020  

  

  

H.P. Geil     Henrik Rønnow   Bent Iversen   

Venstre      Socialdemokratiet                 Socialistisk Folkeparti  

       

       

Jon Krongaard   Kjeld Thrane   Børge Koch  

Dansk Folkeparti   Det Konservative Folkeparti                    Radikale Venstre  

  

  

Allan Emiliussen Benny Bonde   Carsten Schmidt 

Venstre                               Liberal Alliance   Slesvigske Parti 

 

 

Mogens Rerup 

Løsgænger 
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Bilag 1 – Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer 

Driftsudgifter: 

 Beløb i mio. kr 2021 2022 2023 2024 

Politiske prioriteringer     

 SU 1,0 1,0 1,0 1,0 

1 Headspace  0,5 0,5 0,5 0,5 
1a Familievejleder 0,5 0,5 0,5 0,5 

 UBF -0,2 -0,2 0,4 0,4 

2 Demografi - Dagtilbud -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 

3 Demografi - Skoler -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 

4 Voksen/elev ratio i skole 2,5 2,5 2,5 2,5 

5 Sang og talentklasse 0,4 0,4 0,4 0,4 

6 Sundhedsforebyggelse 1,0 1,0 1,0 1,0 

7 Tilbagebetaling af investeringsindsatsen 2,6 2,6 2,6 2,6 
8 Voksen/barn ratio i dagtilbud  4,6 4,6 5,2 5,2 

 UKF 1,7 2,0 1,4 1,4 

9 Afledt drift - Det blå Foreningshus 0,1 0,1 0,1 0,1 
10 Afledt drift - Kunstgræsbane i Sydbyen 0,1 0,1 0,1 0,1 
11 Genhusning af foreninger 0,3 0,0 0,0 0,0 
12 Kunsthal 6100 0,8 0,8 0,8 0,8 
13 Lokaletilskud til selvejende haller 0,4 0,4 0,4 0,4 
14 Tour de France 0,0 0,6 0,0 0,0 

 UPM 2,0 2,0 1,7 1,7 

15 Certificeringsordning byggesagsbehandling 0,2 0,2 0,2 0,2 
16 Efterslæb på miljøgodkendelser til husdyrbrug 0,3 0,3 0,0 0,0 
17 Reserve til vækstinitiativer (bymidtestrategi, lokalplanlægger) 1,5 1,5 1,5 1,5 

 USF 2,8 2,6 2,6 2,6 

18 Afledt drift - Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev 0,4 0,2 0,2 0,2 
19 Demografi - Forebyggende hjemmebesøg 0,1 0,1 0,1 0,1 
20 Demografi - Genoptræningsplaner 0,6 0,6 0,6 0,6 
21 Forebyggende hjemmebesøg 1,0 1,0 1,0 1,0 
22 Frivilligcenter Haderslev  0,1 0,1 0,1 0,1 
23 Selvhjælp Haderslev  0,2 0,2 0,2 0,2 
24 Sundhedscenter Vojens 0,4 0,4 0,4 0,4 

 VU 19,6 17,4 17,4 17,4 

25 Afgrænsende og målrettede tryghedsindsatser med henblik  
på at reducere søgning til bo-tilbud 

2,0 2,0 2,0 2,0 

26 Aktivitetsmedarbejdere til bostederne 2,0 2,0 2,0 2,0 
27 Borgere med handicap i egne tilbud 3,0 3,0 3,0 3,0 
28 BPA ordninger, samt et aflastningstilbud om fredagen 0,7 0,7 0,7 0,7 
29 Demografi – Voksenområdet 4,0 4,0 4,0 4,0 
30 Klippekort til aktivitet 1,5 1,5 1,5 1,5 
31 Kost og ernæring for ældre 0,5 0,5 0,5 0,5 
32 Rehabiliterende indsatser 2,0 2,0 2,0 2,0 
33 Senior budgetværn -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 
34 Styrket døgnbemanding - udkørende hjemmepleje nat 1,0 1,0 1,0 1,0 
35 Tilgang af borgere med handicap som fylder 18 år 5,5 5,5 5,5 5,5 
36 Tryg overgang fra sygehus til eget hjem 1,2 1,2 1,2 1,2 
36a Statslig medfinansiering af særligt dyre borgere 2,2 0,0 0,0 0,0 
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 ØK 18,6 19,7 19,1 19,1 

37 Analyse af valgsteder 0,0 0,1 0,1 0,1 
38 Budgetværn - Handicapområdet 4,3 4,3 4,3 4,3 
39 Budgetværn VU 5,0 5,0 5,0 5,0 
40 Datasikkerhed 0,5 0,5 0,5 0,5 
41 Ekstra til IT-ressource 0,5 0,5 0,5 0,5 
42 Fælles kommunale samarbejder 0,5 0,0 0,0 0,0 
43 Kompensation for daginstitutionsstruktur  0,6 0,6 0,0 0,0 
44 Kompensation for skolestruktur 2,2 2,2 2,2 2,2 
45 Kompetenceudvikling - praksisnær 1,0 1,0 1,0 1,0 
46 Reserve- og udviklingspulje 3,5 5,0 5,0 5,0 
47 Udvikling af attraktiv arbejdsplads 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Hovedtotal Politiske prioriteringer 45,5 44,5 43,6 43,6 

 

 Beløb i mio. kr 2021 2022 2023 2024 

Tilpasning af serviceramme     

48 Flere udvalg - Lov og Cirkulære beløb -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 
49 UPM – Omkategorisering af Funktionskontrakter på veje -18,5 -19,5 -19,5 -19,5 
50 ØK - Omkategorisering af bygningsvedligehold fra drift til an-

læg 
-8,3 -8,3 -8,3 -8,3 

 Hovedtotal Tilpasning af serviceramme  -43,8 -44,8 -44,8 -44,8 

 

 Hovedtotal  1,7 -0,3 -1,2 -1,2 
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Anlæg: 

 Beløb i mio. kr 2021 2022 2023 2024 

Politiske prioriteringer     

 UBF 0,4 9,1 10,0 0,0 

51 Børnecenter i Fjelstrup 2,5 5,5 0,0 0,0 
52 Ny daginstitution Haderslev  -3,6 3,6 10,0 0,0 
53 Pulje til kloakarbejde Nustrup skole 1,5 0,0 0,0 0,0 

 UKF 4,8 11,8 0,0 1,5 

54 Banehuset, Sommersted - periodisering -1,0 1,0 0,0 0,0 
55 Det Blå Foreningshus 3,0 0,0 0,0 0,0 
56 Fjelstrup Kultur og fritidscenter 0,0 2,5 0,0 0,0 
57 Kunstgræsbane ved HIC 0,0 3,6 0,0 0,0 
58 Renoverings- og facilitetspulje 1,0 0,0 0,0 1,5 
59 Starup Idræts- og Kulturcenter 3,0 3,0 0,0 0,0 
60 Svømmefaciliteter undersøgelse Vojens og Haderslev 0,5 0,0 0,0 0,0 
61 Vedsted sø - periodisering -1,7 1,7 0,0 0,0 

 UPM 13,1 24,9 20,2 42,2 

62 2 minus 1 vej langs Erlevvej 0,8 0,0 0,0 0,0 
63 Anlægsprojekt Gram   1,5 0,4 0,0 0,0 
64 Anlægspulje til færdiggørelsesarbejder af boligudstykninger 0,0 0,0 0,0 0,5 
65 Broer og bygværker  2,0 2,7 2,7 2,7 
65a Forundersøgelse af Lillebælt og Haderslev Fjord 0,7 0,0 0,0 0,0 
66 Cykelsti Nustrup-Uldal 0,5 3,4 3,5 0,0 
67 Cykelstipulje med statsrefusion - Indtægt -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 
68 Cykelstipulje med statsrefusion - Udgift 5,0 5,0 5,0 5,0 
69 Forum Vojens - Vision Gram 0,0 0,0 0,0 1,0 
70 Forundersøgelse af eventuel udvidelse af Årø Havn 0,5 0,0 0,0 0,0 
71 Forundersøgelse af tilslamning af Aarø Havn og  

Haderslev Inderhavn 0,3 0,0 0,0 0,0 
72 Landbrugets BNBO-indsats for drikkevandet 0,9 0,9 0,0 0,0 
73 Masterplan Jomfrustien (Ekstra i f.t. teknisk budget) 0,0 5,0 8,0 32,0 
74 Masterplan Jomfrusti-projekt - periodisering -4,0 4,0 0,0 0,0 
75 Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplan 1,0 1,0 1,0 1,0 
76 Pulje til støtte til bygningsfornyelse/-bevarelse 1,5 0,0 0,0 0,0 
77 Pulje til udmøntning af cykelstiplan 2,0 2,0 2,0 2,0 
78 Udvidelse af Dyrehaven 0,0 1,0 0,0 0,0 
79 Vedligehold af cykelstier 1,5 1,5 0,0 0,0 
80 Aarø Havn molehoved 0,9 0,0 0,0 0,0 

 USF -2,8 3,0 0,0 0,0 

81 Sundhedstiltag i Gram 0,2 0,0 0,0 0,0 
82 Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev - periodisering -3,0 3,0 0,0 0,0 

 VU 6,1 30,7 9,7 1,0 

83 Etablering af kommunalt aflastningstilbud 0,0 0,0 3,7 0,0 
84 Have- og beskæftigelsesprojekt Odinsgården 0,1 0,0 0,0 0,0 
85 Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmarken i Gram 5,0 24,3 5,0 0,0 
86 Servicearealer på Højmarken i Gram 0,0 5,4 0,0 0,0 
87 Velfærdsteknologiske løsninger 1,0 1,0 1,0 1,0 

 ØK -7,4 -15,5 -2,7 94,8 

88 Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland 0,0 0,0 0,0 1,4 
90 Borgerbudgettering Haderslev/ Starup 0,0 1,0 1,0 1,0 
91 Bygningsvedligeholdelse m.v. -2,5 4,0 4,0 24,0 
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 Beløb i mio. kr 2021 2022 2023 2024 
92 Byudvikling (Fredsted Vest) - Periodisering 9,0 -4,5 -15,9 11,2 
93 Gram Højskole 5,0 0,0 0,0 0,0 
94 Haderslev som klima kommune 0,0 0,0 0,0 1,0 
95 Nulstilling - Ikke disponerede midler (pulje) -11,3 -10,5 -16,5 0,0 
96 Nulstilling af puljer -7,6 -10,0 -10,0 0,0 
97 Strukturelle ændringer på borgernære områder 0,0 4,5 10,0 10,0 
98 Uudmøntet anlægspulje 0,0 0,0 26,0 45,0 

99 
Østergade/Honnørkajen. Etablering af udenomsarealer  
og pumpestationer 

0,0 0,0 -1,3 1,2 

 LDU 3,1 1,7 1,5 3,3 

100 Borgerbudgettering 0,0 0,0 0,0 1,3 
101 Landdistriktspulje 0,5 0,5 0,5 1,0 
102 Pulje til Landsbyfornyelse – Indtægt -3,8 -1,8 -1,5 -1,5 
102a Pulje til Landsbyfornyelse – Udgift  6,4 3,0 2,5 2,5 

 Politiske prioriteringer i alt 17,3 65,7 38,7 142,8 

 

 Beløb i mio. kr 2021 2022 2023 2024 

Tilpasning af anlægsramme     

 UPM – Omkategorisering af Funktionskontrakter på veje 18,5 19,5 19,5 19,5 
 ØK - Omkategorisering af bygningsvedligehold fra drift til 

anlæg 
8,3 8,3 8,3 8,3 

 Hovedtotal Tilpasning af anlægsramme  26,8 27,8 27,8 27,8 

      

 Hovedtotal anlæg 44,1 93,5 66,5 170,6 

 

Overførsler: 

 Beløb i mio. kr 2021 2022 2023 2024 

 VU -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

103 Faldende overførselsudgifter -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

 Hovedtotal -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
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Bilag 2 - Finansiering 

 Beløb i mio. kr 2021 2022 2023 2024 

1 
Afdrag på lån - Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmarken i 
Gram 

1,5 0,0 0,0 0,0 

2 
Beboerindskud - Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmar-
ken i Gram 

0,0 0,0 0,6 0,0 

3 Det Blå Foreningshus (fondsmoms) 1,4 0,0 0,0 0,0 

4 
Grundkapital - Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmarken i 
Gram 

0,0 0,0 2,9 0,0 

5 
Låneoptag - Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmarken i 
Gram 

0,0 0,0 -25,7 0,0 

7 Yderligere afdrag 0,0 0,1 0,2 0,6 

8 Yderligere låneoptag 0,0 -2,8 -1,9 -10,4 

9 Yderligere renter 0,0 0,0 0,0 0,1 

 Hovedtotal 2,9 -2,7 -23,9 -9,7 
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Bilag 3 

For at skabe råderum de kommende år iværksættes 10 budgetanalyser, som skal forelægges det politiske 

niveau i august 2021 således disse kan indgå i forhandlingerne af budget 2022. Nærværende bilag beskriver 

kort de 10 budgetanalyser. Direktionen vil senest ultimo 2020 fremlægge kommissorier for de enkelte bud-

getanalyser overfor Økonomiudvalget. 

 

1. Momsanalyse 

Haderslev Kommune fik i 2012 gennemgået dets momsafregning med staten af en ekstern part. I den forbin-

delse fandt man 3,4 mio. kr. i manglende momsafregning. Siden da har Haderslev Kommune investeret i et 

momskontrolsystem. Det er dog ikke sikkert at den automatiske momskontrol finder alt, hvorfor der iværk-

sættes en ny ekstern undersøgelse. 

 

2. Statsrefusion 

Der iværksættes en ekstern analyse af kommunens statsrefusion med henblik på at lokalisere eventuelle 

merindtægter i forbindelse med hjemtagning af statsrefusion. 

 

3. Automatisering/Digitalisering/digital infrastruktur 

Haderslev Kommune er udfordret af stigende udgifter til IT. Der iværksættes en analyse af mulige tiltag, der 

kan afhjælpe udgiftspresset på IT-området. I analysen ses bl.a. på automatisering, digitalisering og kommu-

nens digitale infrastruktur.  

 

4. Konsulentforbrug 

I økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL er der aftalt, at en reduktion af kommunernes forbrug af 

konsulenter skal frigøre ressourcer. Der iværksættes en analyse vedr. kommunens forbrug af konsulenter. 

 

5. Compliance ved indkøb 

I budget 2019 blev kommunens budgetter nedskrevet med 4,4 mio. kr. med henvisning til øget compliance 

(dvs. indkøb i overensstemmelse med kommunens indkøbsaftaler). Der iværksættes en analyse med henblik 

at optimere kommunens compliance. 

 

6. Forsikring 

Der iværksættes en analyse af kommunens forsikringsportefølje, herunder om der kan iværksættes tiltag, 

der kan nedsætte kommunens forsikringsudgifter. 

 

7. En medarbejders digitale fødsel og død 

Haderslev Kommune har en årlig personaleomsætning på 10 % om året. Der bruges derfor en del ressour-

cer på at oprette og nedlukke ansatte i kommunens digitale systemer. Der igangsættes analyse med henblik 

på at optimere arbejdsgangen. 
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8. Reduktion af print 

Haderslev kommune laver godt 3 mio. prints om året. Det undersøges hvorledes antallet af kopier i kommu-

nen kan nedbringes. 

 

9. Fuld gevinst af monopolbrud 

Kombit har igennem de senest par år arbejdet på at gøre kommunerne mindre afhængige af enkelte IT-leve-

randører bl.a. ved udviklingen af serviceplatformen. Der igangsættes en analyse med henblik på at sikre, at 

Haderslev Kommune opnår den fulde gevinst af monopolbruddet.  

 

10. Controlling af sociale indsatser 

Det kan være svært for borgerne at kende reglerne for modtagelse af sociale ydelser. Derfor øges controllin-

gen af sociale indsatser for at undgå uberettiget udbetaling af sociale ydelser. 


