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1. Borgmesterens forord 
 

Vi har i budget 2021 vedtaget et historisk bredt forlig. Således 

står Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, 

Radikale Venstre, Liberal Alliance, Slesvigske Parti, Social-

demokratiet, Socialistisk Folkeparti og Alternativet bag.  

 

I den forbindelse vil jeg gerne takke samtlige byrådsmedlem-

mer for en god og konstruktiv tone igennem hele forløbet – 

også når bølgerne gik højt. Der skal også lyde en tak til for-

valtningen for at skabe en proces og et fagligt fundament, 

som gjorde det overskueligt for hele Byrådet at deltage. En-

delig skal der lyde en tak til forligspartierne bag udligningsre-

formen, som betyder at borgerne i Haderslev Kommune kan 

få en kommunal service, der er på niveau med landets øvrige 

kommuner. 

 

Den brede politiske opbakning og et velbeskrevet budgetforlig (se de næste sider) giver en historisk god mulig-

hed for at samtlige beslutninger i budgettet bliver omsat til handling – til glæde for kommunens borgere og 

virksomheder. Et enigt og samlet Byråd kan vise omverden, at Haderslev Kommune mener det alvorligt, når vi 

siger udvikling af velfærden, investering i vækst samt at skabe en langsigtet økonomisk robusthed. Borgere og 

virksomheder vil vide, at der er bred politisk opbakning om den fastlagte kurs og at kommunen er en pålidelig 

samarbejdspartner. 

 

Med de mange nye tiltag i budget 2021 går vi et travlt år i møde. En spændende tid, hvor vi i fællesskab skal 

videreudvikle Haderslev Kommune. 

 

 

 

Jeg glæder mig 

 

 

/Borgmester H.P. Geil 
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2. 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 Alternativet 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 vel-

færd, 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 po-

litik. 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.  

 

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

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

riteringer. Oplægget er udarbejdet af Direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Desuden afspejler bud-

gettet 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 udfordringer, 

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 netto 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.  

 

2.2 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 forligspartierne 

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 udfordret. 

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 plad-

ser. 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 kommunal 

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 normering 

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. 

 

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. 
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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 kom-

munens borgere og virksomheder. Det kræver vækst. Det kræver investeringer i såvel anlæg som ressourcer. 

Dette års økonomiske rammer giver en enestående mulighed herfor. Derfor prioriterer forligspartierne at igang-

sætte 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 påbegyn-

des 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 samar-

bejde 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 lang-

sigtet økonomisk robusthed, kræver vedvarende hårde politiske prioriteringer. Dette ansvar har forligsgruppen 

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 ska-

bes et fremtidigt råderum. Det skal ske via etablering af reserver til imødegåelse af uforudsete udfordringer, 

bruge udisponerede anlægspuljer og varigt sikre udvikling og innovation. Dette skal anvendes til ønskede inve-

steringer og fungere som økonomisk buffer, såfremt uforudsete situationer opstår. 

 

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

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

tale. 

 

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 forligspar-

tierne 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. 

  



 

Side 6 af 118 
 

 

2.3 Økonomiske prioriteringer   
Forhandlingerne har overordnet set resulteret i følgende rammer til serviceudgifter, midler til overførselsudgifter 

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 skattefinansierede 
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 

Socialudvalget 1,0 1,0 1,0 1,0 
Udvalget for Børn og Familier -0,2 -0,2 0,4 0,4 
Udvalget for Kultur og Fritid 1,7 2,0 1,4 1,4 
Udvalget for Plan og Miljø -16,5 -17,5 -17,8 -17,8 
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 2,8 2,6 2,6 2,6 
Voksenudvalget 17,4 17,4 17,4 17,4 
Økonomiudvalget 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 

I alt 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 serviceram-

men 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 funkti-

onskonktrakter flyttet fra servicerammen til anlægsrammen, men indgår stadig i udvalgets samlede budget.  

 

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 be-

skæftigelsen.  

 

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 en-

kelte udvalg som følger:  

Beløb i mio. kr. 2021 2022 2023 2024 

Udvalget for Børn og Familier 0,4 9,1 10,0 0,0 

Udvalget for Kultur og Fritid 4,8 11,8 0,0 1,5 

Udvalget for Plan og Miljø 31,6 44,4 39,7 61,7 

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse -2,8 3,0 0,0 0,0 

Voksenudvalget 6,1 30,7 9,7 1,0 

Økonomiudvalget 0,9 -7,2 5,6 103,1 

Landdistriktsudvalget 3,1 1,7 1,5 3,3 

I alt 44,1 93,5 66,5 170,6 
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2.4 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 ressourcebe-

vidsthed er helt centrale. Økonomistyringen sikres desuden gennem løbende omstillinger og ved decentralise-

ring 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 proces-

ser. 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, effektivisering 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 ana-

lyser, som godkendes af Økonomiudvalget ultimo 2020, hvorefter arbejdet igangsættes. Resultatet af analy-

serne 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 realiseringen 

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 am-

bitioner som de foretagne anlægsinvesteringer er et udtryk for. 

 

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

ringen. 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 

Alternativet 
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2.5. 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 2 daginstitutioner i Haderslev by -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 
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 
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 Beløb i mio. kr 2021 2022 2023 2024 
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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2.6. 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 Højmarken 
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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2.7. Bilag 3 - Budgetanalyser 
 

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 budget-

analyser 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 iværksæt-

tes en ny ekstern undersøgelse. 

 

2. Statsrefusion 

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

indtægter 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 ressourcer 

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

optimere arbejdsgangen. 

 

8. Reduktion af print 

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

nen kan nedbringes. 
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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. 
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3. Generelle bemærkninger budget 2021-2024 
 

Et ambitiøst og solidt budget er fundamentet for den fremtidige udvikling af Haderslev Kommune. Vejen der-

hen skabes med en god budgetproces og et godt beslutningsgrundlag for det politiske arbejde.  

 

Budgetlægningen for 2021 blev som noget nyt inddelt i to faser: Forberedelsesfasen og forhandlingsfasen. 

Formålet med denne faseinddeling var at skabe en mere synlig opdeling mellem det administrative og tekni-

ske budgetgrundlag og den politiske proces. Målet har været at skabe maksimalt politisk råderum over kom-

munens budget. 

 

3.1 Budgetproces 
Budgetprocessen er opdelt i en afklarende fase og en forhandlingsfase. Det resulterede i at der er blevet ud-

arbejdet et teknisk budget og et supplerende budget. Der har som en del af processen været afholdt budget-

seminarer for Byrådet.   

 
 

Ved budgetseminaret d. 18. juni 2020 blev hovedelementerne fra økonomiaftalen og udligningsreformen mellem 

Regeringen og Kommunernes Landsforening gennemgået. Derudover blev den videre budgetproces præsen-

teret. Fokus på budgetseminaret var også på den fremtidige styringskultur og befolkningsudviklingen i kommu-

nen. Udvalgsformændene havde mulighed for at gennemgå udvalgenes udfordringer de kommende år.  

 

Den 4. september 2020 blev der afholdt møde for gruppeformændene, hvor de havde mulighed for at komme 

med emner og forslag som ønskedes administrativt kvalitetssikret frem mod de politiske forhandlinger.  

 

Der er desuden afholdt et budgetseminar d. 10. september 2020 for Byrådet og Hoved MED-udvalget, hvor det 

tekniske og det supplerende budget er blevet præsenteret.  

 

Den 22. oktober blev der afholdt et virtuelt borgermøde, hvor det vedtagne budget 2021-2024 blev præsenteret. 

 

3.2 Forudsætninger for budgetlægningen 
Udgangspunktet for det tekniske budget 2021-2024 er driftsrammerne fra det gældende budget. Overslagsåret 

2024 er dannet som en kopi af 2023. Budgettet er prisfremskrevet til 2021-niveau samt skøn for 2022-2024.  

Det tekniske budget er desuden korrigeret for følgende: 

• Tidligere politiske beslutninger af budgetmæssig karakter, herunder bl.a. ny pulje til betaling af lønmod-

tagernes feriemidler, 1. bevillingskontrol og afsat beløb til en ny direktør for Beskæftigelse og Integra-

tion.  

• Uændrede skatteprocenter og valg af statsgaranteret skatteudskrivningsgrundlag.  
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• Forventet niveau for renter, lån og afdrag.  

• Demografireguleringen er i det tekniske budget sat til 2020-niveau og den eventuelle regulering på 

områderne beror på en politisk prioritering og fremgår derfor af det supplerende budgetmateriale.  

• Grundet Corona-krisen på arbejdsmarkedet er der indarbejdet et forhøjet niveau til overførselsudgifter 

i 2021-2024. Niveauet i det tekniske budget er øget fra 834 mio. kr. til 925 mio. kr. under Beskæftigelses- 

og Integrationsudvalget. Derudover er der afsat en pulje på 25 mio. kr. under Økonomiudvalget til yder-

ligere budgetværn på området (se afsnit 5.2 for nærmere beskrivelse).  

• I det tekniske budget ligger de vedtagne anlægsbudgetter for 2021-2023. Der er ikke indarbejdet noget 

anlægsniveau i 2024 i det tekniske budget.   

Budgettet er et totalbudget omfattende samtlige drifts-, anlægs- og finansposter vedrørende budgetåret.  

 

I forbindelse med håndteringen af Covid-19 forventes der at være ekstraudgifter i 2021 til fx værnemidler og 

rengøring. Det er udgifter, der ikke på nuværende tidspunkt er taget højde for i økonomiaftalen med Regeringen 

og som derfor heller ikke er med i det vedtagne budget, udover det forhøjede niveau på overførsler på beskæf-

tigelsesområdet. 

 

Regeringens budskab har indtil videre været, at håndteringen af Covid-19-relaterede udgifter i 2020 ikke har 

måttet fortrænge velfærden, men hvorvidt dette princip også er gældende for 2021, er endnu uvist. Der er aftalt 

møder mellem KL og Regeringen i løbet af efteråret 2020, hvor udgifterne til Covid-19 skal forhandles. Eventu-

elle ekstraudgifter forbundet med Haderslev Kommunes Covid-19 tiltag i 2021 skal således håndteres på et 

senere tidspunkt. 

 

3.3 Bevillingsniveauer 
Bevillingsangivelsen i budgettet er udtryk for den af Byrådet vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer 

mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af de samlede midler, 

der er overladt til udvalgene, forvaltningerne og institutionerne, når de i årets løb skal foretage økonomiske 

dispositioner på Byrådets vegne.  

 

De enkelte udvalgs bevillinger er i budget 2021-2024 opdelt på færre bevillingsniveauer i forhold til tidligere. Det 

reducerede bevillingsniveau er implementeret for at styrke udvalgsstyret. De nye bevillingsniveauer præsente-

res i nedenstående tabel: 

 

Tidligere bevillingsniveauer Nye bevillingsniveauer 

Serviceudgifter 
Centrale puljer 
Central refusionsordning 
Ældre boliger 

Driftsudgifter 

Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering 

Lovbundne udgifter 
Forsikrede ledige 

Overførsler 

Brugerfinansierede område Brugerfinansierede område 

 

I forhold til anlægsområdet og finansieringssiden af budgettet er bevillingsniveauet uændret, og følger de krav, 

som fremgår af det autoriserede budget- og regnskabssystem for kommuner. 
 
For driftsbevillingerne gælder det, at de er nettobevillinger dvs. at Byrådet kun tager bevillingsmæssig stilling til 
størrelsen af nettoudgifterne. Det vil derfor være muligt at afholde flere udgifter, hvis man har fået flere indtæg-
ter. 
På anlæg er nettobevillingen knyttet til hvert projekt for sig. For at lette processen kan der som noget nyt søges 
om anlægsbevilling i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Det er tydeligt markeret på projektbeskrivel-
serne, hvis dette er tilfældet.  
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3.4 Befolkningsfremskrivning 
 

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet er befolkningstal og befolkningsfremskrivning relevante at tage 

med i overvejelserne fordi mange udgifter er tæt forbundet med antal personer der fx går i skole, går i dagin-

stitution eller modtager hjemmepleje.  

 

Den forventede udvikling i befolkningen fordelt på aldersgrupper fremgår af nedenstående tabel.  

   

2020 2021 2022 2023 2024 
Ændring fra  

20->24 

0-2 år 1.509 1.476 1.448 1.467 1.473 -2,4% 

3-5 år 1.556 1.597 1.597 1.566 1.535 -1,3% 

6-16 år 7.135 6.979 6.822 6.700 6.574 -7,9% 

17-24 år 4.911 4.829 4.808 4.771 4.749 -3,3% 

25-64 år 27.720 27.639 27.511 27.345 27.173 -2,0% 

65-79 år 9.613 9.694 9.796 9.895 9.979 3,8% 

80+ år 3.226 3.322 3.449 3.575 3.731 15,7% 

I alt 55.670 55.536 55.431 55.319 55.214 -0,8% 

Kilde: Danmarks statistik 

 

Ifølge tabellen vil befolkningssammensætningen i kommunen bevæge sig mod en højere gennemsnitsalder. 

Af tabellen ses det, at det kun er de to ældste aldersgrupper som forventes at stige de kommende år, mens 

der i de resterende aldersgrupper ses et fald i antal borgere. Overordnet set forventes befolkningstallet i kom-

munen at falde de kommende år.  

 

3.5 Pris- og lønfremskrivning 
Som beskrevet under budgetforudsætninger er budgetterne fremskrevet med Kommunernes Landsforenings 

nye skøn for pris- og lønfremskrivning. Den generelle prisfremskrivning fra 2020 til 2021 er -0,77%, hvilket 

bl.a. skyldes, at der er negativ fremskrivning på brændsel, tilskud og overførsler.  

 

I overslagsårerne er der indlagt en fast pulje til pris- og lønfremskrivning. Dette er gjort for genkendeligheden i 

budgetprocessen.  
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4. Finansiering 
 

Haderslev Kommunes indtægter består overordnet af 
skatter og tilskud. I 2020 har Regeringen, i samarbejde 
med flere af Folketingets partier, vedtaget en udlig-
ningsreform. Udligningsreformen sikrer en større om-
fordeling mellem kommunerne, således alle kommuner 
kan levere et mere ensartet serviceniveau. Udlignings-
reformen har givet en større omfordeling til Haderslev 
Kommune end tidligere.   

 

4.1 Skatter 
Haderslev Kommune kan hvert år vælge mellem to forskellige budgetmetoder med hensyn til fastsættelse af 
personskatten og de afledte tilskuds- og udligningsbeløb: 
 

1. Haderslev Kommune budgetterer selv skattegrundlaget og de afledte tilskuds- og udligningsbeløb. 
2. Haderslev Kommune benytter sig af tilbuddet om statsgaranti på personskat, tilskud og udligning. 

 
Vælger kommunen statsgaranti på skatterne, er indtægter fra tilskud og udligning endelige. Vælger kommunen 
selvbudgettering af skatter, bliver tilskuddene og udligningen efterreguleret 3 år senere på baggrund af den 
endelige skatteopkrævning og opgjorte udgiftsbehov. 
 
Da Haderslev Kommune valgte statsgaranti i 2018 foretages der ikke nogen efterregulering i 2021. 
Haderslev Kommune har i de senere år valgt statsgarantien og benytter også denne mulighed i 2021.  
 
Personskatter 
Udskrivningsgrundlaget er den del af borgernes indkomster, som de betaler skat til kommunen af. Haderslev 

Kommunes udskrivningsprocent er 26,3 %. Provenuet af den kommunale indkomstskat beregnes på baggrund 

af udskrivningsgrundlaget.  
 

På baggrund af den seneste Økonomiske Redegørelse er Kommunernes Landsforenings skøn for udviklingen 

i udskrivningsgrundlaget frem mod 2024 sænket med baggrund i Corona-krisens indvirkning på den danske 

økonomi. Der forventes blandt andet flere ledige i den kommende periode. Totalt set medfører det et fald i 

indkomstprovenuet på 57,4 mio. kr. i forhold til budgetlægningen 2020-23. 

 

Haderslev Kommune er med valget af statsgaranti garanteret et udskrivningsrundlag på 9 mia. kr., som med en 

udskrivningsprocent på 26,3 % giver en indtægt på 2,4 mia. kr. i 2021.  

 
Selskabsskat 
I 2021 modtager Haderslev Kommune selskabsskat for indkomståret 2018 samt eventuelle korrektioner fra tid-

ligere år.  
Den budgetterede udvikling i selskabsskatten er baseret på Kommunernes Landsforenings forventning til ud-
viklingen i selskabsskatten på landsplan. Efter flere år med høje stigninger i optjeningsårene frem til 2017 er 
der konstateret et fald i 2018. Skatteministeriet henviser til, at udviklingen på landsplan særligt dækker over en 
normalisering af indtægtsniveauet for 2018 efter flere år med meget høje enkeltindtægter. Yderligere er kom-
munernes andel af selskabsskatten sænket i forbindelse med udligningsreformen fra 15,24 % til 14,24 %. 
 
Grundskyld og øvrige 
Implementeringen af boligskatteforliget er udskudt fra 2021 til 2024. I forbindelse med udskydelsen blev det 
besluttet, at de kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser på erhvervsejendomme ikke kan 
sættes op i 2021-2028. For 2021 er grundværdierne fastsat på baggrund af tal modtaget fra Social- og Inden-
rigsministeriet vedrørende grundskyldsprovenu. I overslagsårene er grundværdierne fremskrevet med tenden-
sen for landsgennemsnittet oplyst af Kommunernes Landsforening. 
 
Udover grundskyld har Haderslev Kommune også indtægter fra dækningsafgift, dødsbobeskatning og forsker-
skat.  
  

 Sats 

Udskrivningsprocent – kommunal  26,30 % 

Udskrivningsprocent – kirke  0,95 % 

Grundskyldspromille – produktionsjord  7,20 ‰  

Grundskyldspromille – øvrige 24,36 ‰ 
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Beløb i hele mio. kr. 

Budget  
2021 

Overslagsår  
2022 

Overslagsår  
2023 

Overslagsår  
2024 

Personskatter -2.382 -2.413 -2.464 -2.510 

Skrå skatteloft 6 6 6 7 

Selskabsskat -25 -28 -21 -22 

Grundskyld og øvrige -168 -169 -171 -173 

I alt -2.568 -2.604 -2.650 -2.698 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

4.2 Tilskud og udligning 
Den nye udligningsreform træder i kraft pr. 1/1 2021 og med den er der sket en grundlæggende omlægning af 
det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som består af: 

• Et generelt udligningssystem  

• Særskilte udligningsordninger 

• Et statsligt bloktilskud  

• En række separate tilskuds- og overgangsordninger  
 
I ordningen foretages en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev 
udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der er nu indført et generelt udligningssystem, som er ens for 
alle landets kommuner. Udligningssystemet er ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt 
system. 
 
Der er indført særlige udligningsordninger for selskabsskat, udligning af kommunernes merudgifter vedr. ind-
vandrere, flygtninge og efterkommere samt en udligning af dækningsafgift. 
 
Bloktilskuddet er statens samlede årlige tilskud til kommunerne. Med udligningsreformen er det særlige beskæf-
tigelsestilskud afskaffet. Som led i den samlede omlægning af tilskuddet er bloktilskuddet i den forbindelse 
forhøjet, svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet. 
 
Der er med den nye udligningsreform blandt andet indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner samt 
visse overgangsordninger. 
 
I 2021 forventer Haderslev Kommune, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning vil være 1.481 mio. kr. 
Heraf indgår 51 mio. svarende til det tidligere modtagne likviditetstilskud, 72 mio. kr. som tilskud til udsatte ø- 
og yderkommuner og 10 mio. kr. i overgangstilskud vedrørende uddannelsesstatistikken. Endvidere er der fo-
retaget en modregning på 41 mio. kr. vedrørende overgangsordning ved den nye udligningsreform. 
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Fordeling af tilskud og udligning 

Beløb i hele mio. kr. 

Budget  
2021 

Overslagsår 
2022 

Overslagsår 
2023 

Overslagsår 
2024 

Kommunal udligning -462 -494 -496 -511 

Udligning udlændinge 2 2 1 1 

Udligning af selskabsskat -24 -27 -20 -21 

Udligning af dækningsafgift -1 -1 -1 -1 

Kommunebidrag til regionerne 6 6 6 7 

Statsligt bloktilskud -868 -836 -864 -866 

Udligning og statstilskud, I alt -1.347 -1.350 -1.374 -1.391 

Tilskud til Ø-kommuner -4 -4 -4 -4 

Tilskud vedr. ældreområdet -20 -21 -21 -22 

Tilskud til bedre dagtilbud -5 -5 -5 -5 

Finansieringstilskud -51 -51 -51 -51 

Tilskud til en værdi ældrepleje -12 -12 -13 -13 

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed -1 -1 -1 -1 

Tilskud til udsatte yder- og ø-kommu-
ner 

-72 -74 -75 -77 

Overgangsordning vedr. uddannel-
sesstatistik 

-10 -10 0 0 

Overgangsordning vedr. udligningsre-
form, netto 

41 5 0 0 

Særlige tilskud, I alt -134 -173 -170 -173 

Generelle tilskud og udligning, I alt -1.481 -1.523 -1.544 -1.563 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 
Budgetteret tilskud og udligning 
Haderslev Kommune budgetterer i 2021 med indtægter på 1.347 mio. kr. fra de forskellige udligningsordninger. 
 
Det statslige bloktilskud udgør i alt 868 mio. kr., hvoraf 28,5 mio. kr. kun udbetales, hvis kommunerne samlet 
overholder loftet for serviceudgifter, jf. aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Endvidere 
er 9,5 mio. kr. gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder loftet for anlægsbudgettet. 
 
Haderslev Kommune får et tilskud på 4 mio. kr. i 2021 som Ø-kommune. Hertil er der kommet udmeldinger om 
særtilskud til nedsætning af færgetakster på godstransport og passagerbefordring på 1,4 mio. kr. Indtægten  
vedrørende nedsætning af færgetaksterne er direkte tilskrevet fagområdet og indgår ikke i de samlede opgjorte 
særtilskud.  
 
Til budgettet for 2021 er der fra Social- og Indenrigsministeriet fastsat en tilskudsramme på 355,3 mio. kr. til 
særligt vanskeligt stillede kommuner (§ 16). Haderslev Kommune har igen for 2021 indsendt ansøgning om 
andel i puljen til 2021. Social- og Indenrigsministeriet har offentliggjort, at Haderslev Kommune ikke har fået 
tilsagn på § 16 ansøgningen. Derfor er der ikke indarbejdet et beløb fra denne pulje i budgettet. 
 

4.3 Lån, renter og balanceforskydninger 
 
Lån 
Optagelse af lån sker i henhold til lånebekendtgørelsen og lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet.  
Haderslev Kommune har søgt om lånedispensation fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde, samt fra 
lånepuljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.  
Social- og Indenrigsministeriet har offentliggjort, at Haderslev Kommune ikke tildeles lånedispensation. 
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Udvikling i langfristet gæld 

 
Beløb i mio. kr. 

Budget 
2021 

Overslagsår 
2022 

Overslagsår 
2023 

Overslagsår 
2024 

Ældreboliger (primo) 208,8 195,7 184,1 197,2 

Afdrag -13,1 -11,6 -12,6 -12,6 

Budgetteret låneoptagelse 0,0 0,0 25,7 0,0 

Ældreboliger ultimo, I alt 195,7 184,1 197,2 184,5 

Ordinære lån (primo)* 521,4 488,9 453,6 418,7 

Afdrag -57,4 -58,2 -56,7 -57,9 

Budgetteret låneoptagelse 25,0 22,8 21,9 30,4 

Ordinære lån ultimo, I alt 488,9 453,6 418,7 391,2 

I alt ultimo 684,6 637,7 615,9 575,7 

*Inkl. jordforsyning 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 
 

Renter 

Beløb i mio. kr.  

Budget 
2021 

Overslagsår 
2022 

Overslagsår  
2023 

Overslagsår  
2024 

Renter af likvide aktiver -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 

Renter af kortfristede tilgodehavender -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Renter af langfristede tilgodehavender -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Renter af udlæg vedr. forsyning -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Renter af langfristet gæld 10,3 10,4 10,4 10,5 

Garantiprovision -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 

I alt 2,0 2,1 2,1 2,2 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 
Balanceforskydninger 

Beløb i mio. kr.  

Budget  
2021 

Overslagsår 
2022 

Overslagsår 
2023 

Overslagsår 
2024 

Forskydninger i likvide aktiver 25,2 1,3 42,7 16,0 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender 23,3 13,8 6,4 2,9 

- Heraf grundkapitalindskud 21,3 11,8 3,8 0,9 

Forskydninger i kortfristet gæld til staten -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 

Forskydninger i kortfristet gæld, i øvrigt 0,1 0,0 0,0 0,0 

I alt 43,8 10,3 44,3 14,1 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 
Forskydninger i likvide aktiver svarer til resultatet af det skattefinansierede område jf. resultatopgørelsen. Afvi-
gelser kan dog forekomme pga. afrunding. 
 
Forskydninger i langfristede tilgodehavender drejer sig primært om indskud i landsbyggefonden, men udover 
dette medregnes bl.a. også udlån til beboerindskud.  
 
I budgetperioden 2021-2024 budgetteres med en teknisk korrektionspulje, der afbalanceres under centrale pul-
jer, til håndtering af overførsler mellem årene. I 2021 og overslagsårene udgør puljen 4,8 mio. kr. vedrørende 
servicerammen i alle årene. Den tekniske korrektionspulje oplistes under forskydninger i kortfristet gæld til sta-
ten. 
 
Kirkeskat 
Ved udgangen af 2019 var der et resultat på 0,3 mio. kr. i Haderslev Domprovsti’s favør. Ved udgangen af 2020 
forventes et resultat på 0,7 mio. kr. i Haderslev Domprovsti’s favør, grundet et forventet overskud i 2020 på 0,4 
mio. kr. 
 
Den kirkelige ligning for 2021 viser et indtægtsniveau på ca. 74 mio. kr. Ved udgangen af 2021 forventer Ha-
derslev Domprovsti, at kirkens tilgodehavende ved Haderslev Kommune er 0,6 mio. kr., da der forventes et 
underskud i 2021 på godt 0,1 mio. kr.  Mellemværende med Haderslev Domprovsti oplistes under forskydninger 
i kortfristet gæld i øvrigt.   
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5. Specielle bemærkninger drift  
 

De specielle bemærkninger på driftsområdet indeholder en beskrivelse af de enkelte fagudvalgs budgetter, 

opgaver, målsætninger, udfordringer og indsatser. Derudover indeholder de specielle bemærkninger også en 

oversigt over de tilførte midler som udvalget har fået i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024.  
Indledningsvis ses en oversigt over alle udvalgenes driftsbudgetter og en oversigt over de tilførte midler i for-

bindelse med budget 2021-2024.  

 

I alt budgetterede midler: 

Beløb i mio. kr.  

Budget  
2021 

Overslagsår 
2022 

Overslagsår 
2023 

Overslagsår 
2024 

Socialudvalget 222,5 221,7 221,7 221,7 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.030,3 1.024,0 1.024,1 1.024,1 

Udvalget for Børn og Familier 796,5 782,2 782,8 782,8 

Udvalget for Kultur og Fritid 94,7 93,0 92,4 92,4 

Udvalget for Plan og Miljø 159,4 159,2 156,1 154,0 

Udvalget fro Sundhed og Forebyggelse 324,9 323,5 323,5 323,5 

Voksenudvalget 854,9 859,3 859,3 859,3 

Økonomiudvalget 335,7 337,2 336,2 336,2 

Landdistriktsudvalget 1,7 1,7 1,7 1,7 

Fagudvalgene, I alt 3.820,6 3.801,8 3.797,8 3.795,7 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

I alt tilførte midler i budgetforliget: 

Beløb i mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

Socialudvalget 1,0 1,0 1,0 1,0 

Udvalget for Børn og Familier -0,2 -0,2 0,4 0,4 

Udvalget for Kultur og Fritid 1,7 2,0 1,4 1,4 

Udvalget for Plan og Miljø 2,0 2,0 1,7 1,7 

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 2,8 2,6 2,6 2,6 

Voksenudvalget 19,6 17,4 17,4 17,4 

Økonomiudvalget 18,6 19,7 19,1 19,1 

Politiske prioriteringer, I alt 45,5 44,5 43,6 43,6 

Tilpasning 
Flere udvalg - Lov- og Cirkulære beløb -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 
 
Tilpasning af serviceramme 
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 

Tilpasninger, I alt -43,8 -44,8 -44,8 -44,8 

I alt 1,7 -0,3 -1,2 -1,2 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

Overførsler 2021 2022 2023 2024 

Voksenudvalget - Faldende overførselsudgifter -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Overførsler, I alt -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

 

For en komplet fordeling af tilpasninger i ovenstående tabel, henvises til tabeller under hvert udvalg.   
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5.1 Socialudvalget 
 

Ansvar og opgaver  

Ansvarsområder for Socialudvalget (SU) 

 

• Det børnesociale område 

• Børnehandicapområdet 

• Ungeindsatsen (Hotspot og SSP) 

• Undervisning over 10. klasse for unge (FGU, STU) 

• Ungdommens uddannelsesvejledning 

• Kvindekrisecenter 

 
 

 

Budgetandele 

  

 

Der er ingen anlæg under Socialudvalget 

 

  

SU
6%

Øvrige 
udvalg
94%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget

Driftsudgifter
91%

Overførsler
9%

Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget

Udgifter
86%

Refusion
9% Indtægter

5%

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter
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Tilførsler 

De politisk prioriterede tilførte midler er som følger: 

Beløb i mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

1. Headspace 0,5 0,5 0,5 0,5 

1a. Familievejleder 0,5 0,5 0,5 0,5 

48. Lov- og cirkulære beløb -6,4 -6,4 -6,4 -6,4 

Socialudvalget, I alt -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 
Afrundingsdifference kan forekomme 

    
 

Budgetoversigt 

Beløb i mio. kr.  

Netto 

Budget  

2021 

Overslagsår 

2022 

Overslagsår 

2023 

Overslagsår 

2024 

Socialudvalget, I alt 222,5 221,7 221,7 221,7 

STU, FGU, UU m.m. 42,8 42,1 42,1 42,1 

Kvindekrisecentre 1,5 1,5 1,5 1,5 

Det børnesociale område 117,6 117,6 117,6 117,6 

Børnehandicapområdet 35,3 35,2 35,2 35,2 

Myndighed 25,2 25,2 25,2 25,2 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

 

Beskrivelse af området 

Det børnesociale område 

• Rådgivning og vejledning fra Familierådgivningen til børn, unge og forældre i socialt udsatte positioner  

• Supervisionskonsulenter og matchning af plejefamilie og barn/børn. 

• Foranstaltninger i Familiehuset og eksterne tilbud, herunder døgnanbringelse til børn og unge i socialt 
udsatte positioner og deres forældre. 

 

Familierådgivningen varetager servicelovens myndighedsopgaver i forhold til børn og unge i socialt udsatte 

positioner og deres forældre. Afdelingen rådgiver og vejleder, behandler underretninger, foretager børnefaglige 

undersøgelser, visiterer til støtte i hjemmet og anbringelse udenfor hjemmet. Børn og Ungeudvalget træffer 

beslutning i sager, hvor forældrene ikke giver samtykke. 

Familiehuset er kommunens interne leverandør af foranstaltninger i form af kontaktpersoner, familiekonsulenter, 

familiebehandlere og børnerådgivning. I 2019 er der opstartet et tilbud MMN, der står for mestring med eget 

netværk. Tilbuddet er til den gruppe unge, der er på grænsen til en anbringelse eller udsluses efter en anbrin-

gelse. Dette tilbud udvides til at kunne rumme spædbørn i løbet af året. 

Aflastning og døgnanbringelse foregår i netværksfamilier, plejefamilier og eksterne opholdssteder og døgninsti-

tutioner. 

 

Børnehandicapområdet 

Området varetager visitationen og myndighedsopgaver i forhold til børn og unge med nedsat fysisk og/eller 

psykisk funktionsevne. Disse børn og unge kan anbringes udenfor hjemmet i plejefamilier og på opholdsste-

der/døgninstitutioner. Desuden benyttes forebyggende foranstaltninger, når det vurderes, at barnet, den unge 

eller familien kan afhjælpes i hjemmet eller i nærmiljøet. 

Området håndterer tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, der 
ydes til familier med børn med handicap.  
 
Områdernes betaling til og fra andre kommuner vedrører borgere som i medfør af lovens bestemmelser kan og 
må flytte mellem kommuner, og hvor den oprindelige opholdskommune er forpligtet til at betale for udgifterne, 
såfremt betingelserne for at blive visiteret til en ordning er opfyldt.  
 
Ungeindsatsen (Hotspot og SSP) 
Hotspotchefen fungerer som vidensbank og konsulent, der opkvalificerer den strategiske og proaktive kriminal-

præventive indsats, eksempelvis ved at udarbejde aktuelle politikker, strategier og handleplaner. Igennem en 

koordineret viden omkring kommunens tværfaglige indsatsområder og netværk, sikrer hotspotchefen, at unge 

med bekymrende adfærd får den nødvendige støtte, på det korrekte niveau. 
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SSP står for Skole – Sociale myndigheder – Politi og har til opgave at være opsøgende og foregribende overfor 

unge, der er i farezonen for kriminalitet og rusmidler.  
 

STU  
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige be-

hov og har til formål at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og 

aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen har 

pt. 80 elever tilknyttet. 

 

Forberedende grunduddannelse – FGU 

Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år, der endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre 
en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. 
Formålet med FGU er, at den unge forberedes på efterfølgende at kunne fortsætte på en erhvervsuddannelse, 
en gymnasial uddannelse eller komme i job. 
FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses den unges behov og interesser. 
 
Ungdommens uddannelsesvejledning 
Uddannelsesvejledningen giver vejledning til alle unge i grundskolen fra 7. klasse samt i 10. klasse, både indi-
viduel og kollektiv vejledning. 
 
Vejledningen sker gennem en opsøgende og opfølgende indsats, hvor der tilbydes ungevejledning om valg af 
uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med, eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregå-
ende uddannelse. 
 
Kvindekrisecenter 
Haderslev kvindekrisecenter er ikke en kommunal institution, og jævnfør Servicelovens § 109 skal Kommunal-

bestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller  

tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de  

modtager, under opholdet, omsorg og støtte. Haderslev Kommune har til opgave at sørge for psykologsamtaler 

til de børn, der midlertidig har bopæl på krisecentret samt en koordinerende funktion i forhold til bolig, økonomi, 

arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.m. 

Haderslev Kommune servicerer egne borgere, der får midlertidigt ophold på ethvert krisecenter i  

Danmark. Haderslev Kommune sørger for betaling for de ophold, kommunens borgere har på krisecentrene. 

 

 

Udvalgte udvalgsaktiviteter 

 

Udviklingen i sager på det børnesociale område og børnehandicapområdet 
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Udviklingen i antal udsatte børn og unge efter tilbudstype 

 

Der er fokus på, at netværksanbringelser og hjemmebaserede foranstaltninger øges.  

  

 
 

Børn og unge på eksterne opholdssteder i Haderslev Kommune 

 

Der er fokus på at reducere antallet af eksterne opholdssteder og i stedet tilbyde intensive hjemmebaserede 

foranstaltninger. 

 
 

Styringsredskaber og lovgivning 

Servicelovens bestemmelser om rådgivning, forebyggende indsatser til børn, unge og deres familier og foran-

staltninger til børn og unge med særlige sociale behov. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og 

erhverv samt pligt til uddannelse og beskæftigelse. Hovedparten af området under Socialudvalget er ramme-

budgetteret. 
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Den nye uddannelsespolitiske målsætning: 

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.  

Det betyder, at:  

- I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. 

- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, 

være halveret.  

- Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret 

til at få en uddannelsesplan og skal, gennem en opsøgende og opfølgende indsats, tilbydes vejledning om 

mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.  

 

 

Kilde: statistik.uni-c.dk 

 

 

Mål, udfordringer og visioner for 2021 

På det sociale område og i Børnehandicap arbejdes der forebyggende og med en netværksinddragende tilgang. 

Serviceområdet har fortsat fokus på økonomi og følger den besluttede handleplan og vil fortsat lave løbende 

justeringer og tilpasninger i metoder og aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der arbejdes med indsatsområder såsom brug af nye tilbud i forhold til aflastning for børn, ligesom der arbejdes 

med en opkvalificering af socialrådgiverne. Serviceområdet arbejder med og har et særligt fokus på samska-

belse af løsninger, hvor borgeren er en aktiv part i opgaveløsningen, ligesom der arbejdes med en koordineret 

kriminalpræventiv indsats. 

 

Dynamisk ungestrategi 

Socialudvalget har udarbejdet en dynamisk ungestrategi, der blev godkendt i 2019. Den dynamiske ungestra-

tegi er tværsektoriel og involverer alle områder, der arbejder med unge. Strategien følges løbende op. 

 

Metoder på det specialiserede område 

På det specialiserede børneområde og på børnehandicapområdet er der fokus på: 

• Inddragende metoder såsom Familierådslagning og Netværksanbringelser. 

• Skærmløsninger; kontakt til borgere, opfølgningssamtaler, børnesamtaler m.m. 

 

Koordineret ungeindsats 

I forbindelse med etablering af det statslige tilbud FGU (forberedende grunduddannelse) er der udviklet en 

arbejdsform, så vi kan præstere en koordineret ungeindsats i samarbejde med UU, Jobcentret, Hotspotchef, 

Det Rådgivende Team og Kontaktpersonteamet fra Familiehuset. Målet er, at de unge skal opleve en sammen-

hæng i de tilbud, de modtager. Den nye arbejdsform skal afprøves og justeres i løbet af 2020. 

 

Involvering 

Socialudvalget har fokus på involvering og derfor inviteres borgere, råd og foreninger efter behov, bl.a. Handi-

caprådet og Rådet for Socialt Udsatte. 
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5.2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

Ansvar og opgaver 

Ansvarsområder for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) 

 

• Jobcenter  

• Ydelsescenter 

• Servicefunktionen 

• Sprogcenter 

 
Forsørgelse til borgere på: 

• Dagpenge 

• Sygedagpenge 

• Kontant- og uddannelseshjælp 

• Førtidspension m.fl. 

 
 

 

Budgetandele 

  

 

Der er ingen anlæg under Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget 
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77%
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19%

Indtægter
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Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter
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Tilførsler 

De politisk prioriterede tilførte midler er som følger:  
Beløb i mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

48. Lov- og cirkulære beløb 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, I alt 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 
Afrundingsdifference kan forekomme 

 

Budgetoversigt 

Beløb i mio. kr.  

Netto 

Budget 

2021 

Overslagsår 

2022 

Overslagsår 

2023 

Overslagsår 

2024 

Beskæftigelses- og integrationsudvalget, I alt 1.030,3 1.024,0 1.024,1 1.024,1 

Servicerammen 105,3 99,0 99,1 99,1 

Driftssteder under det lovbundne 22,7 22,2 22,2 22,2 

Overførselsudgifter 902,3 902,8 902,8 902,8 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

Beskrivelse af området 

Arbejdsmarkedsområdet varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontant-

hjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af integrationsydelse, ledighedsydelse, le-

dige på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere, borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt 

beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere.  

 

Tilsvarende varetager Arbejdsmarkedsområdet alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, 

herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skåne-

job, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler samt behandling af førtidspensionssager 

m.v. Ydelseskontoret varetager udbetaling af ydelser til borgere på arbejdsmarkedsområdet. 

Servicerammen består hovedsageligt af følgende udgifter:  

• Løn til ansatte i Job- og Ydelsescenter samt afledte personalerelaterede udgifter så som ansvarsforsikring, 
uddannelse, inventar, mødeaktiviteter m.m.  

• Husleje, el, vand, varme, forsikring og vedligeholdelse vedrørende Hansborgbygningen m.m.  

• Tilskud fra flekspuljen (ophørende pulje)  

• Lægeerklæringer til ydelsesmodtagere 

• Drift og vedligeholdelse af bygningen lavgade 5-9 

• Puljer/projekter finansieret helt eller delvist af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Sty-
relsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) 

• Veterankoordinator 
Servicerammen falder fra 2021 til 2022, hvilket skyldes, at investeringsindsatsen udløber ved udgangen af 2021. 

 

Overførselsudgifterne består hovedsageligt af følgende udgifter: 

• Tilbud til udlændinge omfattet af integrationsperioden herunder selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, 
sprogundervisning, beskæftigelsesrettede tilbud samt mentorudgifter 

• Forsørgelse til borgere på førtidspension, seniorpension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, 
revalidering, dagpenge, ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse m.m.   

• Sociale formål herunder hjælp til enkeltudgifter  

• Arbejdsmarkedsforanstaltninger herunder tilskud til microfleksjobs, seniorjob, løntilskud samt diverse be-
skæftigelsesordninger 

• Job til ansatte i Servicefunktionen, Sprogcentret, Jobvejen m.v. 

• Drift af servicefunktionen og nytteindsats 

• Bygningsmæssig drift af Ole Rømersvej 
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Udvalgte udvalgsaktiviteter 

Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset lokale og landspolitiske målsætninger og 

prioriteringer på området. Ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats, 

er afhængig af den generelle konjunkturudvikling. 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget for overførelsesudgifter bygger på forventningerne i økonomi-

aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Budgettet er derudover tilpasset det lokale 

udgiftsniveau. 

 

Rammestyring 

Ved udarbejdelsen af budget 2021, på det lovbundne område under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 

er det besluttet fremadrettet at anvende konjunkturafhængig rammestyring. Denne form for rammestyring skal 

sikre, at Haderslev Kommunes udgiftsniveau matcher den forventede konjunkturudvikling i Danmark. I den nye 

rammestyring tages der udgangspunkt i økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening 

(KL). Budget 2021 bliver første budget, hvor den nye model anvendes, hvilket giver anledning til usikkerhed. 

 

Fastsættelsen af et økonomisk udgiftsniveau, der både skal give Beskæftigelses- og integrationsudvalget rea-

listisk ramme og sikre et ansvarligt udgiftsniveau der indebærer en række estimater. I en tid, hvor Covid-19 

sætter dybe spor i verdensøkonomien, bliver det endnu mere usikkert end tidligere. Det viser prognoserne fra 

Det Økonomiske Råd også, hvor forskellen af de økonomiske konsekvenser af Rådets scenarier er markante. 

Derfor er forvaltningens beregninger forbundet med større usikkerhed end normalt. Det betyder også, at der 

regnes med et lavere detaljeringsniveau end sædvanligt. 

 

I Haderslev Kommune er udgangspunktet for budget 2021 på det lovbundne område under Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget det korrigerede budget 2020. Omregnes budget 2020 til 21-prisniveau bliver det 850 mio. 

kr. På nuværende tidspunkt forventes covid-19 at medføre merudgifter for 50 mio. kr. i 2020. Skønnet over 

merudgifterne har varieret under pandemien, da Covid-19’s økonomiske konsekvenser lokalt afhænger af kom-

munens erhvervsstruktur, generelle ledighedsniveau, landets genåbning og forventningen til smittespredningen. 

I budget 2021 arbejdes med en helårseffekt af Covid-19, hvilket giver yderligere udgifter på 25 mio. kr. Altså en 

samlet forventet merudgift på 75 mio. kr. i 2021 til covid-19.  

 

Forvaltningen er meget opmærksom på de mange ubekendte faktorer og deraf følgende usikkerheder i udgifts-

skønnet for 2021. Derfor er der afsat yderligere 25 mio. kr., som pulje under Økonomiudvalget. Puljen er en 

buffer, der kan komme i spil, hvis ovennævnte usikkerheder viser sig at være større end forudsat.  

 

Samlet indeholder det tekniske budget et markant løft af rammen på det lovbundne område med 100 mio. kr. 

for at imødekomme den stigende ledighed, som covid-19 har medført. 950 mio. kr. svarer til 1,08 % af økono-

miaftalen og Haderslev Kommunes andel af det som kommunen kompenseres for af udgiftsændringer, som 

følge af ny lovændring, er 1,04 %. Fremadrettet vil det tekniske budget på forsørgelsesområdet svarer til 1,08% 

af kommuneaftalen med mindre der træffes andre beslutninger politisk.  

 

Mål, udfordringer og visioner for 2021 

Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at alle målgrupper skal have en plads på arbejds-

markedet i det omfang, det er muligt.   

Beskæftigelsesindsatsen skal samtidig medvirke til, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner ser Jobcente-

ret som en attraktiv samarbejdspartner, og at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for. 

Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges i beskæftigelsesplanen. Derud-

over tilrettelægges indsatsen gennem løbende politiske beslutninger og via den årlige budgetlægning.  
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5.3 Udvalget for Børn og Familier 
 

Ansvar og opgaver  

Ansvarsområder for Børn og Familier (UBF) 

 

• Kommunal sundhedspleje 0-17 år 

• Dagtilbud 0-6 år og særlige dagtilbud 

• Puljeordninger til privat pasning 

• Folkeskoler 0. – 10. årgang og skolefritidsordninger 

• Ungdomsskole, ungdomsklubber og GOTI 

• Det rådgivende team 

 
 

 

Budgetandele 

 

100% driftsudgifter 
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nettodriftsbudget

Udgifter
87%

Indtægter
13%

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter

UBF
9%

Øvrige 
anlæg
91%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettoanlægsbudget
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Tilførsler 

De politisk prioriterede tilførte midler er som følger: 

Beløb i mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

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/elev ratio i dagtilbud 4,6 4,6 5,2 5,2 

48. Lov- og cirkulære beløb 0,1 0,1 0,1 0,1 

Udvalget for Børn og Familier, I alt -0,1 -0,1 0,5 0,5 
Afrundingsdifference kan forekomme 

    
 

Budgetoversigt  

Budget i mio. kr.                                                                     

 Netto                                                                            

Budget      
2021 

Overslagsår 
2022 

Overslagsår 
2023 

Overslagsår 
2024 

Udvalget for Børn og Familier, I alt 796,5 782,2 782,8 782,8 

Folkeskoler  345,1 331,6 331,6 331,6 

Fællesudgifter skolevæsen 179,3 179,1 179,1 179,1 

Ungdomsskolen 4,8 4,8 4,8 4,8 

Sundhedsplejen 12,0 12,0 12,0 12,0 

Fællesudgifter dagtilbud 31,0 30,7 31,4 31,4 

Dagpleje 48,7 48,7 48,7 48,7 

Daginstitutioner 127,5 127,3 127,2 127,2 

Tilskud til puljeordninger 15,7 15,7 15,7 15,7 

Det rådgivende team  24,0 24,0 24,0 24,0 

Administration og politik 8,5 8,5 8,5 8,5 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

Beskrivelse af området 

Udvalget for Børn og Familier varetager opgaver i forhold til børn og unge og deres familier, primært service-

ydelser og indsatser rettet mod de 0 – 18-årige. Det vil sige skole- og dagtilbudsordninger, samt rådgivning og 

vejledning til forældre, børn og unge i alderen 0-17 år. 

 

Faldet i serviceudgifterne i budgettet på skoleområdet fra 2021 til 2022 skyldes, at der til styrkelse af almenom-

rådet i årene 2019-2021 har været afsat 5,2 mio. kr. ekstra årligt til folkeskolen. Investeringen skal tilbagebetales 

fra 2021. Der resterer en udmøntning på 8,4 mio. kr. i 2022 og frem. 

 

Sundhed og forebyggelse 

• Sundhedsplejen, som tilbyder individuel vejledning, undervisning, undersøgelser og forebyggende indsat-
ser til gravide og børn og unge op til 18 år. 

 

Sundhedsplejen tilbyder bl.a. vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre, funktions-

undersøgelser af børn i den undervisningspligtige alder, generel forebyggelse og sundhedsfremme. Indgår i 

tværsektorielt samarbejde med almen praksis, jordemodercenter og fødegang, socialforvaltning m.fl. Udbyder 

kursus til førstegangsforældre.  Driver i samarbejde med det sociale område Forældreværkstedet for gravide 

og småbørnsforældre i socialt udsatte positioner. 

 

Dagtilbud 

• Dagpleje til ca. 600 børn fordelt på ca. 140 dagplejere 

• Børnehaver, 0-6 års institutioner, specialgrupper og modtagegrupper til i alt ca. 1.900 børn 

• Tilskud til private puljeordninger og institutioner  
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Dagplejen er opdelt i distrikter og inddelt i grupper i lokalområderne.  

Daginstitutionerne er enten kommunale eller selvejende. Der er fem selvejende daginstitutioner samt 10 kom-

munale daginstitutioner fordelt på 25 matrikler/afdelinger. Der er etableret tre ressourceinstitutioner – en i hvert 

distrikt – hver med en specialgruppe for børn med særlige behov i direkte tilknytning til ressourceinstitutionens 

øvrige børnegrupper. 

 

Kommunen giver tilskud til 2 puljeordninger, 3 privatinstitutioner, private børnepassere og pasning af eget barn 

til sammenlagt ca. 350 børn.  

 

Folkeskoler og skolefritidsordninger 

• 11 almene folkeskoler, hvoraf fire har Ungeunivers. Skolerne er beliggende på 16 matrikler. Der er ca. 
4.800 elever, hvoraf ca. 188 går i specialklasse og 10 er enkeltintegrerede 

• Skolefritidsordninger på skoler med indskolingsklasser 

• Specialskole for 0.-10. klassetrin med ca. 208 elever 

• 10. klasse skole med ca. 140 elever 
 

De almene folkeskoler er opdelt i børne- og junioruniverser for 0.-6. klassetrin og ungeuniverser for 7.-9. klas-

setrin. Fem skoler har specialklasser, og ni har enkeltintegrerede elever. Kommunen indbetaler tilskud til staten 

for elever på de fem friskoler og private grundskoler i kommunen. 

 

Ungdomsskole og klubber m.v. 

• Haderslev Ungdomsskole, der anvendes af ca. 2.100 unge primært i alderen 14-18 år. Ungdomsskolen 
står for fritidsundervisning, heltidsundervisning, ungdomsklubber og en klub for unge med særlige behov, 
Naturskole samt varetager ”den lille håndværker” som er undervisningsforløb for alle kommunens 5. og 
6.klasser. 

 

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, dygtiggøre dem til samfundslivet og 

bidrage til en indholdsrig tilværelse.  Mange af de 13 ungdomsklubber er placeret i små lokalsamfund. Natur-

skolen er et tilbud til skoleelever i 0.-10. klasse.  

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, vejledning og øvrig konsulentbistand 

• Pædagogisk Center er en servicefunktion for primært skoler og dagtilbud med tilbud om matematik-, læse, 
skole- og IT-konsulenter, informations- og udlånssamling og kurser. Legeteket udlåner pædagogiske ma-
terialer til børn, der har brug for ekstra stimulering. 

• Det Rådgivende Team består af et tværfagligt team i hvert distrikt og et specialrådgivningsteam. Teamet 
yder rådgivning og vejledning, sparring, konsulentstøtte til dagtilbud og skoler, og rådgivning og forebyg-
gende indsatser til børn, unge og forældre. Psykologer varetager de pædagogisk-psykologiske opgaver, 
og teamet består herudover af sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter, fysioterapeuter, familiekon-
sulenter og socialrådgivere.  

• Specialpædagogkorpset er placeret decentralt i 3 kommunale ressourceinstitutioner og yder støtte til børn 
med særlige behov i distriktets dagtilbud. Tale-høre-sprog team yder støtte til alle børn med tale-, høre- og 
sprogvanskeligheder.   
 

Administration 

• Administrative opgaver og pædagogiske konsulentfunktioner i forhold til hele serviceområdet er placeret i 
Pædagogik og Læring. 
 
 

Udvalgte udvalgsaktiviteter 

Udvalget for Børn og Familier skal løbende tilpasse sine aktiviteter efter antal af fødsler og børn i forskellige 

aldersgrupper. Flest mulige børn søges inkluderet i de almene tilbud, så de kan indgå i forpligtende fællesskaber 

i lokalområdet sammen med deres jævnaldrende. Læring er et gennemgående tema i alle sammenhænge, da 

det er en forudsætning for, at børnene kan få en aktiv og selvstændig voksentilværelse. 
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Kilde: Danmarks Statistik 

  

 

 
Kilde: UVM, uddannelsesstatistik 

 

Børn med særlige behov 

Udvalget fortsætter arbejdet med at udvikle og forbedre læringsmiljøerne med henblik på at ekskludere færre 

elever med særlige behov i den almene folkeskole. 

Flere drenge end piger modtager specialundervisning, og pigerne starter typisk med specialundervisning senere 

i skoleforløbet end drengene. 

 

Styringsredskaber og lovgivning 

Udvalget forvalter kommunens opgaver efter Sundhedslovens kapitel 36: ”Forebyggende sundhedsydelser til 

børn og unge”, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven. 

Haderslevreformen er styrende for hele udvalgets område. De tværgående principper er større fleksibilitet, 

stærke netværk, faglig specialisering og tværfaglighed. Der er med udgangspunkt i Haderslevreformen udar-

bejdet følgende strategier på folkeskoleområdet: ”Læring i Universer”, ”Inklusionsstrategi”, strategi for ”Læring 

i dagtilbud” og ”Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner”.  
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Anlæg 

Anlægsområder for Udvalget for Børn og Familier (UBF) 
Beløb i mio. kr.  

Nettoanlægsramme 
Budget  

2021 

Overslagsår 

2022 

Overslagsår  

2023 

Overslagsår 

2024 

Udvalget for Børn og Familier, I alt 12,5 19,3 30,4 0,0 

Ny skole i Sydbyen 7,0 0,0 0,0 0,0 

Børnecenter i Fjelstrup 2,5 5,5 0,0 0,0 

Pulje til kloakarbejde Nustrup skole 1,5 0,0 0,0 0,0 

2 daginstitutioner i Haderslev by 1,5 13,8 30,4 0,0 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

For en udspecificeret bruttooversigt af de enkelte anlæg henvises til investeringsoversigten i bilag 4 og pro-

jektbeskrivelserne. 

 

Mål, udfordringer og visioner for 2021 

Strategierne for udviklingen inden for folkeskoler, dagtilbud og sociale indsatser udgør sammen med udviklings-

planer for udvalgets mindre områder en sammenhængende børn- og ungepolitik. 

  

Mulighederne for at etablere større integration mellem dagtilbud og skoler i relevante lokalområder vil forsat 

blive afsøgt i regi af arbejdet med økonomisk-, faglig- og social bæredygtighed i 2021.  

 

Dagtilbud og skoler fortsætter arbejdet med de strategiske beslutninger for kvalitetsudvikling, inkluderende læ-

ringsmiljøer samt evaluering af effekt og kvalitet. Eksempelvis via distriktsråd og praksisvejledere. 

 

Der arbejdes på 10. klasseskolen, i samarbejde med UU, Jobcentret og Kontaktpersonteamet fra Familiehuset, 

på at styrke den kommunale ungeindsats. Målet er, at de unge skal opleve en sammenhæng i de tilbud de 

modtager.  

 

På Ungdomsskolen arbejdes der med at udvikle klubområdet med henblik på at tiltrække flere unge til sunde 

fritidsaktiviteter. 

 

Der arbejdes med tidlig indsats i Det Rådgivende Team og Sundhedsplejen. 

 

Ligeledes arbejder vi med sammenhængende overgange for barnet. Arbejdet tager afsæt i udviklingen af for-

ældresamarbejde, relationel kapacitet, stærke fællesskaber og sammenhængende læringsspor. 

 



 

Side 38 af 118 
 

 

5.4 Udvalget for Kultur og Fritid 
 

Ansvar og opgaver  

Ansvarsområder for Udvalget for Kultur og Fritid (UKF) 

 
Kultur og Fritid har følgende hoveddriftsenheder: 

• Talent 

• Idræt 

• Kultur 

• Fritid 

• Administration 

• Institutioner 

 
 

Budgetandele 

 

 

 

 

100% driftsudgifter 

  

UKF
2%

Øvrige 
udvalg
98%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget

Udgifter
75%

Refusion
3%

Indtægter
22%

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter

UKF
17%

Øvrige 
anlæg
83%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettoanlægsbudget
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Tilførsler 

De politisk prioriterede tilførte midler er som følger: 

Beløb i mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

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 

Udvalget for Kultur og Fritid, I alt 1,7 2,0 1,4 1,4 
Afrundingsdifference kan forekomme 

    
 

Budgetoversigt 

Beløb i mio. kr.  

Netto 

Budget 

2021 

Overslagsår 

2022 

Overslagsår 

2023 

Overslagsår 

2024 

Udvalget for Kultur og Fritid, I alt 94,7 93,0 92,4 92,4 

Talent 1,9 1,9 1,9 1,9 

Idræt 22,2 21,9 21,9 21,9 

Kultur 18,7 18,4 17,8 17,8 

Fritid 1,0 1,0 1,0 1,0 

Administration 6,0 5,9 5,9 5,9 

Institutioner 44,9 43,9 43,9 43,9 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 

      
Beskrivelse af området 

Udvalget for Kultur og Fritid er ansvarlig for Haderslev Kommunes kultur- og fritidsaktiviteter samt samarbejdet 

med staten, regionen, andre kommuner. Herunder kulturaftalen i Trekantsområdet Danmark, kulturaftale Søn-

derjylland/Schleswig samt kultursamarbejdet mellem de fire sønderjyske kommuner. Derudover arbejder udval-

get med kommunens institutioner, de mange frivillige foreninger, organisationer og aktive enkeltpersoner.  

 

Udgifterne på området fordeles til: 

• Decentrale kommunale enheder: Kulturhus Bispen, Haderslev Musikskole, Historie Haderslev, Vojens Hal-

lerne, TalentCenter Haderslev og Haderslev Idrætscenter 

• Kommunale idrætsfaciliteter som klubhuse, haller og udeanlæg 

• Selvejende idrætsinstitutioner som f.eks. StreetDome, Gram Fritidscenter og de selvejende haller 

• Tilskud til folkeoplysende aktiviteter: Lokaletilskud, medlemstilskud, kursustilskud, aftenskoletilskud og ud-

valgets egen udviklingspulje til initiativer og prioriteringer. 

• Tilskud på kulturområdet til blandet andet Teatret Møllen, Forsøgsscenen, Kulturhuset Harmonien, Vojens 

Kultur- og Musikhus, Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Fritidssamvirket, Samvirket for Arkiv- og Museums-

området, Trekantområdets Festuge, Dansk- Tysk Kulturaftale, Tørning Mølle, det Sønderjyske Kulturkoor-

dinationsudvalg m.m. 

• Renoverings- og facilitetspuljer samt diverse ansøgningspuljer til konkrete aktiviteter  

• Eliteidrætten i forhold til Team Danmark-samarbejdet 

 

Der er op mod 50 kommunale faciliteter, som driftes inden for området, og godt 80 selvejende eller   

foreningsejede faciliteter, som modtager driftstilskud.  

 

Herudover varetages opgaver og projekter, så som udvikling og drift af faciliteter og tilknyttede arealer, grejbank, 

udvikling af kulturaktiviteter og Motorbyen Vojens, forberedelse af Tour De France-besøg i 2022 samt VM i 

mountainbike i 2022 og meget mere. 

 

I Kultur og Fritid samt de decentrale institutioner, udbetales der løn til ca. 200 medarbejdere, omfattende fast-

ansatte, vikarer/timelønnede samt fleksjobber. Lønbudgettet udgør ca. 55% af det samlede budget. 
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Udvalgte udvalgsaktiviteter 

Opgavevaretagelsen på kultur- og fritidsområdet foregår inden for rammerne af de politiske visioner, kultur- og 

fritidspolitikken ”Talentmiljøer for alle” og lovgivningen. I styrelsesvedtægten er følgende kompetenceområder 

angivet: Kultur og fritid, eliteidræt, bibliotek, musikskole, arkiv og kulturinstitutioner. 

 

Området løftes i samarbejde med en række aktører inden for kultur- og fritidslivet, og serviceområdet har bl.a. 

opgaver i relation til følgende udvalg og sammenslutninger: 

 

• Fællesrådet for Kultur- og fritidsområdet 

• Idrætssamvirket 

• Kultursamvirket 

• Fritidssamvirket 

• Samvirket for Arkiv- og Museumsområdet 

• Haderslev Ungdomsråd 

• Foreningen for Sportsakademiet 

• Diverse bestyrelser og selvejende institutioner 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Styringsredskaber og lovgivning 
Folkeoplysningsloven, Biblioteksloven og Musikskoleloven bestemmer de lovbundne opgaver på kultur- og fri-

tidsområdet.  

 

Herudover er Eliteidrætsloven, Arkivloven, Teaterloven, Museumsloven og Lov om kulturaftaler relevante lov-

givninger for det arbejde, der sker på området. Endelig rummer kommunalfuldmagtsreglerne hjemler til arbejdet 

inden for kultur og fritid. 

 

Anlæg 

Anlægsområder for Udvalget for Kultur og Fritid (UKF) 
Beløb i mio. kr. 

Nettoanlægsramme 
Budget 

 2021 

Overslagsår 

2022 

Overslagsår 

2023 

Overslagsår 

2024 

Udvalget for Kultur og Fritid, I alt 22,7 20,3 1,5 1,5 

Fleksible bander – Frøs Arena 1,3 0,0 0,0 0,0 

Kunstgræsbane Sydbyen 3,6 0,0 0,0 0,0 

Renovering og opgradering af Fjelstrup kul-

tur- og Fritidscenter 
2,5 5,5 0,0 0,0 

Starup Idræts- og Kulturcenter 6,0 4,0 0,0 0,0 

Det Blå Foreningshus 5,0 3,0 0,0 0,0 

Vedsted sø 0,3 1,7 0,0 0,0 

Renoverings- og facilitetspulje 2021 2,5 1,5 1,5 1,5 

En kunstgræsbane ved HIC 0,0 3,6 0,0 0,0 

Svømmefaciliteter undersøgelse Vojens og 

Haderslev 
0,5 0,0 0,0 0,0 

Banehuset, Sommersted 1,0 1,0 0,0 0,0 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

For en udspecificeret bruttooversigt af de enkelte anlæg henvises til investeringsoversigten i bilag 4 og pro-

jektbeskrivelserne. 

 

• Det samlede antal godkendte foreninger i Haderslev Kommune indenfor kultur-, fritids- og idrætsom-

rådet er på i alt ca. 300 godkendte foreninger. 

• Det samlede antal medlemmer af foreningslivet på tværs af kultur, fritid og idræt i Haderslev Kom-

mune er på i alt ca. 37.000 medlemmer. 

• Det vurderes at være ca. 3.700 frivillige i Haderslev Kommune på kultur-, fritids- og idrætsområdet, 

som omregnet vurderes til ca. 320 fuldtidsjobs. 
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Mål, udfordringer og visioner for 2021 
Kultur- og Fritidspolitikken – Talentmiljøer for alle - omhandler visioner og indsats for idræt, kultur og fritid, samt 

de tre tværgående perspektiver: Talentmiljøer for alle, Frivillighed og Tværgående samarbejder. Politikken er 

blandt andet omsat i konkrete handleplaner:  

• Motorbyen Vojens – understøttelse af samarbejdet på tværs af aktører og interessenter  

• Subkulturer og fællesskaber – oplysningskampagne for at synliggøre Fritidsportalen 

• Kulturel mangfoldighed og frirum – synliggørelse af de forskellige streetkulturer med StreetDome som fyr-

tårn 

• Samarbejde mellem skole og uddannelse - formidling af kulturarv ved at udvikle en digital platform, der 

skal være med til at gøre kulturarven mere levende og tilgængelig 

 

I 2021 er der desuden følgende markante emner på dagsordenen: 

• Forsøg med selvstyrehaller 

• Ny tildelingsmodel for selvejende haller 

• Konsekvenser for arrangementer m.v. i forbindelse med Covid-19 

• Udmøntning af samarbejdsaftale med den selvejende institution StreetDome 

• Udmøntning af egnsteateraftale med Kulturstyrelsen og Teatret Møllen 

• Hærvejsprojekt i samarbejde med Landdistriktsudvalget 

• Udviklingsplan for Haderslev Idrætscenter 

• Tour De France-forberedelse 

• Udmøntning af samarbejdsaftale med Kunsthal 6100 samt undersøgelse af svømmefaciliteter i Vojens og 

Haderslev. 
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5.5 Udvalget for Plan og Miljø 
 

Ansvar og opgaver  

Ansvarsområder for Udvalget for Plan og Miljø (UPM) 

 
Udvalget for Plan og Miljø beskæftiger sig overordnet set med infrastrukturanlæg, regulering af arealanven-
delse, natur- og miljøbeskyttelse, samt drift af kommunens egne ejendomme. 
 
På myndighedsområdet drejer det sig om opgaver under blandt andet Planloven, Byggeloven, Miljøbeskyt-
telsesloven, Naturbeskyttelsesloven og vejlovgivningen. 
 
Dertil kommer en række driftsopgaver af primært vejområdet og ejendomsområdet, men også drift af de 
kommunale havne og færger samt drift af vandløbsområdet. 

 
 

Budgetandele 

 

100% driftsudgifter 

  
 

  

UPM
4%

Øvrige 
udvalg
96%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget

Udgifter
90%

Indtægter
10%

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter

UPM
33%

Øvrige 
anlæg
67%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettoanlægsbudget
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Tilførsler 

De politisk prioriterede tilførte midler er som følger: 

Beløb i mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

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 

48. Lov- og cirkulære beløb 1,6 1,6 1,4 1,4 

49. Omkategorisering af Funktionskontrakter på veje -18,5 -19,5 -19,5 -19,5 

Udvalget for Plan og Miljø, I alt -14,9 -15,9 -16,4 -16,4 
Afrundingsdifference kan forekomme 

    
 

Budgetoversigt 

Beløb i mio. kr.  

Netto 

Budget 

2021 

Overslagsår 

2022 

Overslagsår 

2023 

Overslagsår 

2024 

Udvalget for Plan og Miljø, I alt 159,4 159,2 156,1 154,0 

Fælles 2,1 1,7 1,7 1,7 

Byggeri og Sekretariat 9,2 9,2 9,2 9,2 

Miljø 17,2 18,1 17,5 17,5 

Planlægning 43,1 44,0 44,0 41,9 

Drift 64,5 63,1 63,1 63,1 

Færger 5,1 5,1 5,1 5,1 

Anlæg og Ejendomme 4,9 4,6 2,1 2,1 

Vejafvandingsbidrag og vintervedligeholdelse 13,4 13,4 13,4 13,4 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 

     

Beskrivelse af området 
Arbejdet under Udvalget for Plan og Miljø er organiseret i 6 enheder i Teknik og Miljø: 

• Byggeri og Sekretariat 

• Miljø 

• Planlægning 

• Drift 

• Anlæg og Ejendomme 

• Færger 
 

Området omfatter sektorplanlægningen for udviklingen af affalds-, spildevands- og vandforsyningsområdet, 

vedligeholdelse af vandløb, pleje af naturområder, vandløbsrestaurerings- og naturgenopretningsprojekter, 

myndighedsopgaver vedrørende virksomheder og husdyrbrug og kystbeskyttelse samt forskellige strategi-, ud-

viklings- og politikområder, såsom kommune- og byudvikling og varetagelse af bevaringsinteresser. 

Derudover omfatter opgaveporteføljen byggesagsbehandling, BBR, ejendomsskat, rottebekæmpelse, kort og 

geodata, færge- og havnedrift, anlæg, vedligeholdelse og renovering af kommunens bygninger, drift af veje og 

grønne områder, vej- og anlægsprojektering, trafikplanlægning, trafiksikkerhed, kollektiv trafik og trafikrelate-

rede myndighedsopgaver. Konkrete opgaver med kommunens bygninger udføres direkte under Økonomiudval-

gets budget.  

Driftsafdelingen varetager overordnet set drift og vedligeholdelse af kommunens veje og grønne områder. Li-

geledes håndterer Driftsafdelingen en række kommunale idrætsanlæg og enkelte drifts- og vedligeholdelses-

opgaver af udenomsarealer ved skoler og institutioner mv. 

 

Udvalgte udvalgs aktiviteter 
Under Udvalget for Plan og Miljø arbejder Teknik og Miljø i disse år på en stadig forbedring af erhvervsklimaet 

og borgernes oplevelse af sagsbehandlingen i kommunen. Der vil være et særligt fokus på at arbejde med 

hovedsagsbehandlerbegrebet, så virksomheder så vidt muligt oplever en gennemgående kontaktperson i deres 

samlede forløb.  
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Aktuelt fokuseres der på at skabe gode vilkår for at borgere kan leve et godt liv og virksomheder drive en god 

forretning under respekt for fællesskabet. I denne proces arbejdes der målrettet på at styrke Teknik og Miljøs 

tilgang og koordinering i sagsbehandlingen og styrke kontakten til eksterne samarbejdspartnere og den vej 

igennem efterspørge behov.  

 

Ved udarbejdelse af strategiske planer vil der være øget fokus på at afklare ambitionsniveau før det videre 

arbejde samt ændret borgerinvolvering, så flere metoder anvendes alt efter planens indhold.  

 

Styringsredskaber og lovgivning 

Udvalget for Plan og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter bl.a. Vejloven, 

Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven. 

Som et led i arbejdet med konkret at skabe værdi for borgere og erhvervsliv arbejdes der løbende på at skabe 

en styringsmetode, der bl.a. måler på sagsbehandlingstider samt oplevelsen af afdelingens tilgang til dialog, 

løsningsfokus m.v. 

 

Anlæg 
Anlægsområder for Udvalget for Plan og Miljø (UPM) 

Beløb i mio. kr.  

Nettoanlægsramme 

Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår 

2021 2022 2023 2024 

Udvalget for Plan og Miljø, I alt 44,7 60,9 56,1 61,7 

Byggemodning Starup 0,8 0,0 0,0 0,0 

Anlægspulje til færdiggørelsesarbejder af bolig-

udstykninger 
0,0 0,5 0,5 0,5 

Masterplan Jomfrustien (havn til by) 4,0 24,0 23,0 32,0 

Forum Vojens - Vision Gram 1,0 1,0 1,0 0,0 

Pulje til støtte til bygningsfornyelse/- bevaring 1,5 0,0 0,0 0,0 

Udvidelse af Dyrhaven 0,0 1,0 0,0 0,0 

Landbrugets BNBO-indsats for drikkevandet 0,9 0,9 0,0 0,0 

Forundersøgelse Lillebælt og Haderslev Fjord 0,7 0,0 0,0 0,0 

Moltrup Landevej 1,3 0,0 0,0 0,0 

Banegårdspladsen Vojens 2,0 0,0 0,0 0,0 

Anlægsprojekt Gram 1,5 0,4 0,0 0,0 

Vedligehold af cykelstier 1,5 1,5 0,0 0,0 

2 minus 1 vej langs Erlevvej 0,8 0,0 0,0 0,0 

Cykelstipulje med statsrefusion 3,0 3,0 3,0 3,0 

Broer og bygværker 2,0 2,7 2,7 2,7 

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplan 1,0 1,0 1,0 1,0 

Pulje til udmøntning af cykelstiplan 2,0 2,0 2,0 2,0 

Funktionskontrakter på veje 18,5 19,5 19,5 19,5 

Cykelsti Nustrup – Uldal 0,5 3,4 3,5 0,0 

Aarø Havn molehoved 0,9 0,0 0,0 0,0 

Forundersøgelse af tilslamning af Aarø Havn og 

Haderslev Inderhavn 
0,3 0,0 0,0 0,0 

Forundersøgelse af eventuel udvidelse af Aarø 

Havn 
0,5 0,0 0,0 0,0 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 

                   

For en udspecificeret bruttooversigt af de enkelte anlæg henvises til investeringsoversigten i bilag 4 og projekt-

beskrivelserne. 

 

Mål, udfordringer og visioner for 2021 
Mål 
Teknik og Miljø vil fortsat have fokus på at sikre erhvervslivet og borgerne en effektiv, kompetent og helheds-
orienteret sagsbehandling, hvor samtidige aktiviteter med fokus på én fælles deadline generelt sikrer kortere 
tidsforløb og oplevelsen af ”én indgang og ét svar”.  
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Teknik og Miljø vil arbejde videre med borgerinvolvering i et bredere perspektiv og anvende flere forskellige 
platforme, herunder anvende Høringsportalen til øget åbenhed og inddragelse.  
 

Økonomiske udfordringer 

Udvalgets udfordring i 2021 er at imødekomme den øgede efterspørgsel på plangrundlag og deraf afledte føl-

geopgaver indenfor fag såsom miljø, trafik og byggetilladelser. Dette forventes håndteret ved de tilførte midler 

til planområdet, samt prioritering og løbende effektiv omfordeling af ressourcer.  

 

Budgettet indeholder et par puljer, som skal udmøntes på flere fagudvalg. Puljerne er møntet på kommunens 

samlede bygningsmasse: 

• Energipolitik-pulje. Besparelse på forbrugsafgifter fra 2023 på 2,5 mio. kr. skal opnås gennem energibe-
sparende investeringer i årene 2020-2022. Investeringsmidler er indeholdt i bygningsvedligeholdelsespul-
jen på anlæg under Økonomiudvalget. 

• Kloge m2. Besparelse årligt fra 2021 på 2 mio. kr. skal bl.a. udmøntes ved at udnytte de lokalemæssige 
ressourcer bedre. Opgaven håndteres af Teknik og Miljø, men udmøntningen skal foregå hos de konkrete 
serviceområder. 

 

Vision for Teknik og Miljø 

Vi vil kendes som dem, der skaber muligheder for at 

• Mennesker kan leve et godt liv 

• Virksomheder kan skabe en god forretning 
… under respekt for fællesskabet. 
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5.6 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 
 

Ansvar og opgaver 

Ansvarsområder for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) 

• Træning og rehabilitering 

• Børne- og Ungetandpleje 0-18 år 

• Omsorgs, social- og specialtandpleje for 0-100+ år 

• Drift af sundhedscentre 

• Sundhedssamarbejde og forebyggelse 

• Støtte til frivilligt socialt arbejde 

• Kommunens sundhedstilbud til medarbejdere 

• Kommunallægefunktion 

• Sundhed på tværs  

• Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusydelser og sygesikring 
 

 

Budgetandele 

 

  

  

USF
9%

Øvrige 
udvalg
91%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget

Driftsudgifter
25%

Aktivitetsbestemt 
medfinansiering

75%

Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget

Udgifter
100%

Indtægter
0%

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter

USF
7%

Øvrige 
anlæg
93%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettoanlægsbudget
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Tilførsler 

De politisk prioriterede tilførte midler er som følger: 

Beløb i mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

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 

48. Lov- og cirkulære beløb 0,6 0,6 0,6 0,6 

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, I alt 3,4 3,2 3,2 3,2 
Afrundingsdifference kan forekomme 

    
 

Budgetoversigt  

Netto 
Beløb i mio. kr.                   

Budget 

2021 

Overslags- 

år 2022 

Overslags- 

år 2023 

Overslags- 

år 2024 

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, I alt 324,9 323,5 323,5 323,5 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 244,4 244,4 244,4 244,4 

Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter 5,3 5,3 5,3 5,3 

Træning og rehabilitering 27,8 27,8 27,8 27,8 

Tandplejen 25,0 24,9 24,9 24,9 

Sundhed og forebyggelse 22,4 21,1 21,1 21,1 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

Beskrivelse af området 

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har en væsentlig rolle i at sikre, at de gode samarbejder om sundhed 

på tværs udvikler sig videre. De sundhedspolitiske pejlemærker sætter retning for hele kommunen. Det over-

ordnede mål er at så mange borgere som muligt har det godt psykisk og fysisk og at deres helbred ikke be-

grænser dem i at gøre, hvad de gerne vil. 

  

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

for under Voksenudvalget. 

 

Udvalget varetager forvaltning af kommunens opgaver vedrørende: 

 

Træning og Rehabilitering 

Træning og Rehabilitering varetager genoptræningen af borgere efter sygehusindlæggelse. Borgeren får en 

genoptræningsplan, som er lavet på baggrund af en lægefaglig vurdering. Derudover varetages også genop-

træning uden sygehusindlæggelse, som visiteres af kommunen på baggrund af henvendelse fra borger/pårø-

rende/læge eller andre.  

Desuden udvikles løbende tilbud til borgere om superviseret motion og videre forløb i samarbejde for foreninger 

m.m. I 2020 er der igangsat tilbud om gangtræning til borgere med åreforsnævring i benene. Målet er at øge 

selvhjulpenhed og forebygge amputationer. 

 

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi hører ligeledes under dette område og det er tilbud, der ordineres af 

læger. Fysioterapien er til personer med svært fysisk handicap eller varig funktionsnedsættelse som følge af 

progressiv sygdom.  

 

Vederlagsfri fysioterapi leveres af privatpraktiserende fysioterapeuter. På plejecentrene og på børneområdet er 

Træning og Rehabilitering primært leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Borgeren vælger, om der ønskes be-

handling fra kommunal- eller privat praktiserende fysioterapeut. 
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Tandplejen 

Tandplejen tilbyder omsorgstandpleje og specialtandpleje, samt tandplejetilbud til alle børn og unge. I henhold 

til Sundhedsloven skal den kommunale tandpleje tilbyde: 

• Gratis forebyggende og behandlende tandplejetilbud til alle børn og unge op til 18 år. 

• Forebyggende og behandlende omsorgstandplejetilbud, til den del af befolkningen, hvis egenomsorg er så 
begrænset som følge af fysisk eller psykisk svækkelse, at man ikke kan benytte det traditionelle tandple-
jetilbud. 

• Specialiseret tandplejetilbud til den gruppe af psykisk syge og psykisk udviklingshæmmede, der dels ikke 
kan benytte det traditionelle tandplejetilbud og derudover har brug for et mere specialiseret behandlingstil-
bud end det, som omsorgstandplejen kan tilbyde 

• Socialtandpleje til særligt udsatte borgere. Det er en opgave som tandplejen har fået fra 2020 og som skal 
sikre gratis tandpleje til de mest socialt udsatte, fx hjemløse.  

 

Sundhedsfremme – opbakning til at fastholde sit fysiske og psykiske helbred. 

Borgeren selv, lægen, sygehuset eller jobcentret og andre forvaltninger kan henvise til en indledende sund-

hedssamtale. Her afdækkes borgerens behov og sammen med sundhedskonsulenten laves der en plan. Den 

kan f.eks. indeholde rygestop, hjælp til vægttab og til at lære at tackle angst og depression.  

Det kan også være deltagelse på KOL hold, diabetes hold eller det kan være hjælp til at komme i gang med 

motion og andre aktiviteter, der kan skabe øget trivsel 

 

Der tilbydes også rehabilitering efter hjertesygdomme og kræft. 

 

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere på 65+ år om at få en samtale og vejvisning om det, der er 

vigtigt for at borgeren kan fastholde det liv, borgeren gerne vil leve som ældre. 

 

Frivillige og netværk 

Støtte til det frivillige sociale arbejde sker efter servicelovens § 18.  

Frivillige kan også søge om støtte til aktiviteter fra puljen ”Haderslev i bevægelse”. 

En kommunalansat frivillig-koordinator er bindeled mellem kommunen og de frivillige. 

 

Sundhedscentre 

Udvalget er ansvarligt for driften af Sundhedscenter Vojens og Sundhedscenter Haderslev. 

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering og Sundhedsaftalen 

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er de udgifter Haderslev Kommune skal afholde 

til regionerne for borgere, der bruger sygehuse og almen praksis mm. Afregningen af medfinansieringen er i 

2021 videreført i samme niveau som 2020 og afventer en afklaring fra regeringen omkring en mulig omlægning 

af afregningen i fremtiden.  

 

Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter 

Aktiviteterne på de kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter dækker udgifter til specialiseret am-

bulant genoptræning, hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter indenfor somatik og psykiatri.  
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Udvalgte udvalgsaktiviteter 

I diagrammet nedenfor ses fordelingen af budgettet i 2021 på udvalgets område.  

 
 

Styringsredskaber og lovgivning 

Området varetages i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven. Der løses desuden opgaver indenfor andre 

lovgivninger f.eks. arbejdsmarkedsområdet.  

 

Anlæg 

Anlægsområder for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) 

Beløb i mio. kr.  Budget           

2021 

Overslagsår 

2022 

Overslagsår 

2023 

Overslagsår 

2024 Nettoanlægsramme 

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, 

I alt 
9,6 3,0 0,0 0,0 

Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev 9,4 3,0 0,0 0,0 

Sundhedstiltag i Gram 0,2 0,0 0,0 0,0 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

For en udspecificeret bruttooversigt af de enkelte anlæg henvises til investeringsoversigten i bilag 4 og pro-

jektbeskrivelserne. 
 

Mål, udfordringer og visioner for 2021 
Udvalget for Sundhed og forebyggelses vil arbejde særligt med områder der styrker borgernes muligheder for 
i videst muligt omfang at være selvforsørgende og selvhjulpne. Det giver livskvalitet for den enkelte.  
Derfor bliver samarbejde med frivillige og andre aktører udenfor det kommunale en vigtig del af indsatserne. 

  
Udvalget vil endvidere i 2021 have fokus på samarbejdet med andre om udmøntning af handleplaner for de 
sundhedspolitiske pejlemærker:  

• Vi vil fremme børn og unges sundhed  

• Vi vil fremme den sociale og geografiske lighed i sundhed 

• Vi vil fremme sundheden blandt ældre borgere 
   

De fysiske rammer er også under pres. Udvalget vil derfor også arbejde for bedre fysiske rammer på området. 
 

75%

2%

8%

8%

7%

Aktivitetsbestemt
medfinansiering

Kommunalt finansierede
regionale sundhedsaktiviteter

Træning og rehabilitering

Tandplejen

Sundhed og forebyggelse
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5.7 Voksenudvalget 
 

Ansvar og opgaver  

Ansvarsområder for Voksenudvalget (VU) 

Senior og Rehabilitering  

• Pasning, pleje og rehabilitering af borgere 
på plejecentre og i eget hjem 

• Hjemmesygepleje 

• Pasning af døende 

• Aktivitets- og dagcentre 

 

 
Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed  

• Botilbud, væresteder, pædagogisk støtte i 
eget hjem  

• Borgerstyret personlig assistance (BPA-ord-
ninger) 

• Beskyttet beskæftigelse 

• Kontakt og ledsagerordninger 

• Hjælpemidler, Visitationen 

• Dækning af merudgifter samt tabt arbejds-
fortjeneste 

• Voksen Special Uddannelse (VSU) og Tale, 
Høre og Syn (THS) 

• Misbrugsbehandling 

• Forsorgshjem 

 

Budgetandele 

 

100% driftsudgifter 

  

VU
22%

Øvrige 
udvalg
78%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget

Udgifter
85%

Refusion
3%

Indtægter
12%

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter

VU
5%

Øvrige 
anlæg
95%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettoanlægsbudget
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Tilførsler 

De politisk prioriterede tilførte midler er som følger: 

Beløb i mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

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 at 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 

48. Lov- og cirkulære beløb -11,7 -11,9 -12,2 -12,2 

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

Voksenudvalget, I alt 7,6 5,2 4,9 4,9 
Afrundingsdifference kan forekomme 

    
 
Budgetoversigt 

Beløb i mio. kr.        

Netto 

Budget  

2021 

Overslagsår 

2022 

Overslagsår 

2023 

Overslagsår 

2024 

Voksenudvalget, i alt 854,9 859,3 859,3 859,3 

Senior og Rehabilitering 486,8 493,4 493,7 493,7 

- Øvrige områder 52,1 58,0 58,0 58,0 

- Visitationen Bestillerbudget 106,9 106,9 106,9 106,9 

- Sygeplejen Bestillerbudget 37,7 37,7 37,7 37,7 

- Ældreboliger -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 

- Sygepleje og Rehabilitering 66,8 67,6 67,7 67,7 

- Fremskudt rehabilitering 6,1 6,1 6,1 6,1 

- Plejecentre 202,9 203,0 203,1 203,1 

- Ældreplejen i eget hjem 17,0 17,1 17,3 17,3 

- Kvalitet og Udvikling 6,5 6,2 6,2 6,2 

Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed 368,1 365,9 365,6 365,6 

- Myndighedsområdet 43,8 43,8 43,8 43,8 

- Køb og salg af pladser  85,5 82,9 82,5 82,5 

- Visitationen 22,8 22,8 22,8 22,8 

- Hjælpemidler 39,1 39,5 39,5 39,5 

- Beskyttet beskæftigelse og Nybo 33,7 33,7 33,7 33,7 

- Handicap 84,8 84,8 84,8 84,8 

- Socialpsykiatri og misbrug 54,3 54,3 54,3 54,3 

- Specialundervisning 4,1 4,1 4,1 4,1 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 
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Beskrivelse af området 

Voksenudvalget varetager følgende opgaver indenfor Senior og Rehabilitering samt Handicap, Socialpsykiatri 

og Myndighed. 

 

Senior og Rehabilitering 

Haderslev Kommune driver seks kommunale plejecentre og to selvejende plejecentre med i alt 358 pladser. 

Den enkelte borger på plejecentret er visiteret af kommunens visitatorer jf. de politiske besluttede kvalitetsstan-

darder. 

Derudover er der Hiort Lorenzen plejecenter, med 58 pladser, der drives af Altiden (Aleris). 

Borgere, der har behov for pleje i eget hjem, har mulighed for at vælge mellem private tilbud efter fritvalgsord-

ningen eller den kommunale hjemmepleje. Den kommunale hjemmepleje er opdelt i syv distrikter. Distrikterne 

har tilsammen ca. 1.250 visiterede borgere pr. uge.  

Borgere med rehabiliteringspotentiale mødes af et tværfagligt team (Fremskudt enhed og Døgnrehabilitering på 

Frederik IX Plejecenter), der med udgangspunkt i borgerens ønsker og egne mål hjælpes til at opnå højere 

selvstændighed. Derudover tilbydes hjemmeboende borgere og borgere på plejecentre genoptræning og reha-

biliterende indsatser. Borgere og pårørende støttes og aflastes desuden gennem tilbuddene i kommunens to 

dagcentre og fire aktivitetscentre. 

Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning til alle personer, der bor eller opholder sig midlertidigt i Haderslev 

Kommune. Hjemmesygeplejen er delt op i tre distrikter og tilbyder både sygepleje i borgerens eget hjem og på 

kommunens sygeplejeklinikker. 

Maden til beboerne på plejecentrene laves på plejecentrene, mens mad til de hjemmeboende visiterede borgere 

kommer fra henholdsvis Elbo I/S, Det Danske Madhus og Hotel Norden. 

Haderslev Kommune uddanner social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere på henholdsvis 

plejecentre og i plejedistrikter. Eleverne er både unge og voksenelever. 

 

Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed 

Myndighedsområdet omfatter rådgivning og bevillinger til borgere over 18 år med handicap der har medført en 

varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og som betyder, at der er behov for kompensation for  

at kunne fungere i hverdagen. Visitationen som ligger under Myndighedsområdet omfatter rådgivning og bevil-

linger til borgere med behov for pleje og omsorg (Senior og Rehabilitering). 

Viften af tilbud under Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed er i store træk beskrevet nedenfor: 
  
Borgerne kan søge om tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og led-
sagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA-ordninger). Der er 
budgetteret med udgifter til 13 personer.   
 
Borgere kan søge om en kontakt og ledsagerordninger og hvor de så får mulighed for at deltage i aktiviteter 
uden for sit eget hjem.  
 
Borgere kan søge om tilskud til merudgifter til den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år. 
 
Borgere som har et forbrug af alkohol og stoffer i en sådan grad, at borgeren og dennes omgivelser bliver 

påvirket væsentligt i negativ retning, har mulighed for at få hjælp hos Rusmiddelcentret som yder hjælp og støtte 

til borgere. Der er behandlingsgaranti for både alkohol og stoffer på 14 dage. 

Borgere i eget hjem har også mulighed for at modtage socialpædagogisk støtte (bostøtte Øst og Vest). 
Borgere kan ansøge om hjælpemidler til f.eks. bleer, biler, kørestole, proteser og optiske synshjælpemider.  

Borgere kan søge om Voksenspecialundervisning som er et tilbud til borgere som følge af funktionsnedsættel-

ser. Undervisningen har som formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkeltes funktionsnedsæt-

telse. Der er ca. 45 kursister. 

 
Derudover driver Haderslev kommune 19 bosteder med 216 boliger samt fire forsorgslignende pladser for bor-
gere der har betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, et misbrug, er socialt udsat, har 
hjerneskade eller har særlige udfordringer og hvor borgeren i hverdagen har behov for omsorg, støtte og vej-
ledning, pleje eller lignende.  
Endvidere er der et akuttilbud, hvor formålet er, at borgere med en psykisk lidelse kan opretholde et trygt liv i 

egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og centrale aspekter af hverdagen, herunder arbejde og ud-

dannelse. 

 



 

Side 53 af 118 
 

 
Haderslev kommune driver derudover ni beskyttede værksteder og aktivitets- og samværstilbud med i alt 175 
pladser og på stederne tilbydes beskyttet beskæftigelse, aktiviteter og samvær. Brugerne er borgere med be-
tydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med tilbuddene er 
opretholdelse eller forbedring af borgerens personlige færdigheder eller livsvilkårene.  
 

Af væresteder har Haderslev kommune fem tilbud som alle er åbne og uvisiterede tilbud og de henvender sig 

til borgere som er socialt udsatte. 

På området foretages der også betalinger til og fra andre kommuner vedrører borgere som i medfør af lovens 
bestemmelser kan og må flytte mellem kommuner, og hvor den oprindelige opholdskommune er forpligtet til at 
betale for udgifterne.  
 
Udvalgte udvalgsaktiviteter 

Nedenstående diagrammer viser budgetandele i mio. kr. fordelt på områder. 
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Styringsredskaber og lovgivning 
Senior og Rehabilitering 

Området varetages i henhold til serviceloven og sundhedsloven. Plejecentrene og hjemmeplejen er aktivitets-

afregnet, mens hjemmesygeplejen og hjælpemidler er rammebudgetteret. 

 

Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed. 

Området varetages i henhold til serviceloven. Bosteder, væresteder og rusmiddelcentre er rammebudgetterede. 

 

Anlæg 

Anlægsområder for Voksenudvalget (VU) 

Beløb i mio. kr.  

Nettoanlægsramme 

Budget           

2021 

Over-

slagsår 

2022 

Over-

slagsår 

2023 

Over-

slagsår 

2024 

Voksenudvalget, I alt 6,1 30,7 9,7 1,0 

Servicearealer på Højmarken i Gram 0,0 5,4 0,0 0,0 

Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmarken i Gram 5,0 24,3 5,0 0,0 

Velfærdsteknologiske løsninger  1,0 1,0 1,0 1,0 

Have- og beskæftigelsesprojekt Odinsgården 0,1 0,0 0,0 0,0 

Etablering af kommunalt aflastningstilbud 0,0 0,0 3,7 0,0 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

For en udspecificeret bruttooversigt af de enkelte anlæg henvises til investeringsoversigten i bilag 4 og pro-

jektbeskrivelserne. 

 

Mål, udfordringer og visioner for 2021 

Senior og Rehabilitering 

• Mere værdi for borgeren 

• Kvalitet, synergi og sammenhæng 

• Sund økonomi 
 

Det nære sundhedsvæsen er i hastig udvikling og stiller højere og højere krav til vores faglighed og evne til at 

omstille praksis til de aktuelle behov og de behov, som vi forventer kommer. Fremtidens velfærdstilbud i form 

af fx hjemmepleje, sygepleje og plejebolig skal videreudvikles og innoveres samtidigt med, at drift, kvalitet, 

økonomi skal følges op og ledes. Senior og Rehabilitering arbejder derfor på at styrke og videreudvikle den 

nuværende og kommende opgaveportefølje, så området geares til fremtiden.  

 

Udover at styrke de borgernære indsatser, er der brug for, at Senior og Rehabilitering også styrker kvalitet, 

faglighed og sammenhæng i indsatsen og at der kontinuerligt arbejdes med at opsamle læring, som skal danne 

grundlag for systematiseret kvalitets- og kompetenceudvikling. 

 

Dygtige medarbejdere og ledere i trivsel er en forudsætning for at lykkes med de borgernære indsatser. Derfor 

er rekruttering og videreudvikling af medarbejdernes kompetencer, vilkår og rammer også fremadrettet et prio-

riteret fokusområde.   

 

Vi ønsker så vidt muligt at organisere os efter borgernes behov, så vi tager hensyn til borgerens mestringsevne, 

til borgerforløbets varighed og til mulighederne for at få mest mulig synergi og sammenhæng både for borgere 

og medarbejdere. Derudover skal en justeret organisering understøtte, at vi styrker vores fokus på sundheds-

faglig kvalitet og læring og på videreudvikling af det nære sundhedsvæsen.  

 

Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed 

Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed har et stærkt fokus på at ydelser og indsatser tilbydes og tilrettelægges 

med det formål at den enkelte borgers muligheder for et selvstændigt liv tilstræbes. At hjælpen gives så  
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fleksibelt som muligt, samtidig med at hjælpen også er en vej til at den enkeltes muligheder for deltagelse i 

fællesskaber og samfund øges. 

Der er stort fokus på, at mennesker der er udsatte, har handicap eller er psykiske sårbare tilbydes hjælp på 

egne præmisser og at vedkommende er en aktiv part i at forme og udvikle løsninger. Der er ligeledes fokus på 

at dette sker med udgangspunkt i at al hjælp, støtte og træning tilbydes med henblik på at forbedre den enkeltes 

mestringsevne.  
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5.8 Økonomiudvalget 
 

Ansvar og opgaver  

Ansvarsområder for Økonomiudvalget (ØK) 

• Borgerservice, IT og Digitalisering 

• Sekretariat, Udvikling og Personale 

• Økonomi og Løn 

• Kommunaldirektør 

• Borgerrådgiver 

• Kantineriet 

• Pedel og Trykkeri 

• Rengøringstilsyn 

• Lufthavn 

• Fælles udgifter og indtægter 

• Centrale puljer 

 

 

Budgetandele 

  

 
 

 

ØK
9%

Øvrige 
udvalg
91%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget

Driftsudgifter
75%

Overførsler
25%

Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget

Udgifter
90%

Refusion
1%

Indtægter
9%

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter

ØK
26%

Øvrige 
anlæg
74%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettoanlægsbudget
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Tilførsler 

De politisk prioriterede tilførte midler er som følger: 

Beløb i mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

37. Analyse af valgsteder 0,0 0,1 0,1 0,1 

38. Budgetværn - Handicaprådet 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 

48. Lov- og cirkulære beløb -0,9 -0,8 -0,4 -0,4 

50. Omkategorisering af bygningsvedligehold fra drift til anlæg -8,3 -8,3 -8,3 -8,3 

Økonomiudvalget, I alt 9,4 10,6 10,4 10,4 
Afrundingsdifference kan forekomme 

    
 

Budgetoversigt 

Beløb i mio. kr. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår 

Netto 2021 2022 2023 2024 

Økonomiudvalget, I alt 335,7 337,2 336,2 336,2 

Serviceudgifter, I alt excl. centrale puljer 220,2 219,6 218,3 218,3 

Kommunaldirektør 10,3 10,3 10,3 10,3 

Økonomi og Løn 101,6 101,1 101,3 101,3 

Sekretariat, Udvikling og Personale 50,7 50,6 49,2 49,2 

Erhvervs- og Borgerservice 34,2 34,4 34,8 34,8 

Teknik og Miljø 5,6 5,5 5,5 5,5 

Børn- og Kulturservice 4,8 4,8 4,8 4,8 

Voksen og Sundhedsservice 1,0 1,0 1,0 1,0 

Budgetværn 12,1 12,1 11,5 11,5 

Overførsler, I alt 83,6 83,6 83,6 83,6 

Lønmodtagernes feriemidler, I alt 6,6 6,6 6,6 6,6 

Centrale puljer, I alt 25,4 27,4 27,7 27,7 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

Beskrivelse af området 

Afdelingerne under Økonomiudvalget er alle omfattet af den decentrale model. I den decentrale model vægtes 

hensynet til helheden før den enkelte afdeling. Hver afdeling råder over én totalramme, herunder lønsummen, 

hvilket betyder, at afdelingerne selv bestemmer antallet af årsværk, blot lønsummen holdes indenfor afdelingens 

totalramme. 

 

Økonomiudvalget består af: 

Kommunaldirektøren og direktørerne, borgerrådgiveren, Sekretariat og Udvikling, Jura og Forhandling, HR-

teamet, Økonomi og Løn, kantine, Pedel og Trykkeri, Rengøringstilsyn, Borgerservice, IT og Digitalisering samt 

Vojens Lufthavn. 

 

Derudover er der forskellige andre områder og puljer, som Økonomiudvalget også er ansvarlig for. Det er blandt 

andet erhvervsområdet og tilhørende projekter, betalingsaftaler med Udbetaling Danmark og fælles beredskab  
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for Sønderjylland, pulje til digital strategi, barselsudligningspulje samt Økonomiudvalgets udviklingspulje, som 

er en pulje til særlige udviklingsprojekter. 

 

Anlæg 

Anlægsområder for Økonomiudvalget (ØK) 

Beløb i mio. kr.  

Nettoanlægsramme 

Budget 

2021 

Over-

slagsår 

2022 

Over-

slagsår 

2023 

Over-

slagsår 

2024 

Økonomiudvalget, I alt 35,4 51,4 73,2 103,1 

Byudvikling (Fredsted Vest) 9,0 13,9 2,5 11,2 

Østergade/Honnørkajen – klargøring af grund, samt 

etablering af udenomsarealer og pumpestationer 
-4,8 0,0 1,0 1,2 

Vojens Andelsboligforening – salgsindtægter 0,0 -2,7 0,0 0,0 

Salg af jord -2,0 -2,0 -2,0 0,0 

Centerbyer 0,0 2,0 0,0 0,0 

Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland 1,4 1,4 1,3 1,4 

Gram Højskole 5,0 0,0 0,0 0,0 

Bygningsvedligeholdelse m.v. 25,8 32,3 32,3 32,3 

Haderslev som klima kommune 1,0 1,0 1,0 1,0 

Borgerbudgettering Haderslev/Starup 0,0 1,0 1,0 1,0 

Strukturelle ændringer på borgernære områder 0,0 4,5 10,0 10,0 

Uudmøntet anlægspulje 0,0 0,0 26,0 45,0 
Afrundingsdifference kan forekomme 

 

For en udspecificeret bruttooversigt af de enkelte anlæg henvises til investeringsoversigten i bilag 4 og pro-

jektbeskrivelserne. 
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5.9 Landdistriktsudvalget 

 

Ansvar og opgaver  

Ansvarsområder for Landdistriktsudvalget (LDU) 

 

• Forsamlingshuse 

• Kultur og fritidscentre – partnerskabsaftaler 

• 29 landdistrikter 

• Årets Lokalsamfund 

• Borgerbudgettering i landdistrikterne 

• Landdistriktspuljen 

• LAG-støtte 

 
 

Budgetandele 

  
 

Budgetoversigt 

Beløb i mio. kr.  

Netto 

Budget 

2021 

Overslagsår 

2022 

Overslagsår 

2023 

Overslagsår 

2024 

Landdistriktsudvalget, I alt 1,7 1,7 1,7 1,7 

Forsamlingshuse 0,3 0,3 0,3 0,3 

Kultur og Fritidscentre – Partnerskabsaftaler 1,3 1,3 1,3 1,3 

Årets Lokalsamfund 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arrangement for landdistrikterne 0,1 0,1 0,1 0,1 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 

  
 

 
  

Beskrivelse af området 

Landdistriktsudvalget har til formål at sætte fokus på udviklingen i landdistrikterne i Haderslev Kommune. 

Haderslev Kommunes bymønster består af flere niveauer; Hovedby, centerbyer og lokalbyer samt landsbyer 

og det åbne land. 

 

Haderslev Kommune er opdelt i 29 landdistrikter, hvor der er etableret borgerforeninger/landsbyforeninger, 

der varetager lokalsamfundets interesser og udvikling i samarbejde med Haderslev Kommune. 

Borgerforeningerne er ofte drivkraften i lokale projekter, der er med til at skabe aktivitet og udvikling lokalt.  

 

 

LDU
0,04%

Øvrige 
udvalg
99,96%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget

LDU
4%

Øvrige 
anlæg
96%

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettoanlægsbudget
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Udvalgte udvalgsaktiviteter 

Landdistriktsudvalgets arbejde tager udgangspunkt i den udarbejdede politik for området – Forbindelse og 

Fællesskaber. Konkret arbejdes der med baggrund i de fire temaer i politikken; 

• Sammen om strategisk planlægning 

• Boliger og bosætning 

• Samskabelse, dialog og samarbejde på tværs 

• Synliggørelse af det gode liv i landdistrikterne er, hvordan vi sammen kan skabe det gode liv i landdistrik-
terne.  

 

Landdistriktsudvalget bringer politikken ud i livet i kraft af handleplaner der fører ord fra pen til virkelighed. 

Handleplanerne forholder sig til boformer og bosætning, formidling og videndeling på tværs, de unge på landet 

samt attraktiv natur i landdistrikterne. 

 

Landdistriktsudvalget er stærkt optaget af den direkte dialogform med aktørerne i landdistrikterne. Således 

holder udvalget sine møder hos de ti besøgsklynger der tilsammen udgør de 29 landdistrikter. Herudover 

mødes udvalget også med de syv kultur- og fritidscentre og de 17 forsamlingshuse til dialogmøder. 

 

Udvalgte fakta 2020 

Landdistriktsudvalgets pulje til borgerbudgettering søges hvert år af de 29 landdistrikter. Midlerne søges af 

borgerforeningerne og projekterne føres ud i livet af borgerne. Borgerbudgetteringsmidlerne er på i alt 1,346 

mio. kr., som i 2020 er blev fordelt til 127 projekter, fordelt på anlæg, vedligehold, markedsføring, aktiviteter, 

opkøb af ejendom og naturpleje. 

 

Haderslev kommune har i dag syv kultur- og fritidscentre etableret i/ved tidligere skoler i landdistrikterne, der 

fungerer som lokale samlingssteder. Haderslev Kommune støtter disse kultur- og fritidscentre gennem part-

nerskabsaftaler med hjælp til daglig drift til gavn og i tæt dialog og samarbejde med foreningslivet og lokal-

samfundene. 

 

Haderslev Kommune støtter både LAG Haderslev-Tønder og LAG småøerne (Lokale aktionsgrupper) med 

mindre bidrag/tilskud. Herunder kommunal mellemfinansiering af LAG-tilskud ved større lokale almennyttige 

anlægsprojekter. 

 

Styringsredskaber og lovgivning 

• Haderslev Kommunes styrelsesvedtægt for valgperioden 2018-2021 

• Kommuneplan/planstrategi 
 

Anlæg 

Anlægsområder for Landdistriktsudvalget (LDU) 
Beløb i mio. kr.   

Nettoanlægsramme 
Budget  

2021 

Overslagsår 

2022 

Overslagsår 

2023 

Overslagsår 

2024 

Landdistriktsudvalget, I alt 4,9 3,5 3,3 3,3 

Pulje til Landsbyfornyelse 2,6 1,2 1,0 1,0 

Borgerbudgettering 1,3 1,3 1,3 1,3 

Landdistriktspulje 1,0 1,0 1,0 1,0 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 

 

For en udspecificeret bruttooversigt af de enkelte anlæg henvises til investeringsoversigten i bilag 4 og pro-

jektbeskrivelserne. 

 

Mål, udfordringer og visioner for 2021 

Byrådsperioden 2018-2021 er Landdistriktsudvalgets første som et ”stående” udvalg. Det har været vigtigt for 

udvalget at få rammesat arbejdet i kraft af den udarbejdede politik, Forbindelser og Fællesskaber. Udvalget 

ønsker at bringe politikken ud til borgerne i landdistrikterne, så det bliver både håndgribeligt og meningsska-

bende, derfor arbejder udvalget fokuseret og langsigtet med sine 4 aktive handleplaner. 
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For Landdistriktsudvalget er den direkte dialog i øjenhøjde med borgerne i landdistrikterne vejen frem for et 

righoldigt, aktivt og fællesskabende liv i kommunens 29 landdistrikter. 

 

Tilgangen til dialog med borgerne gælder også i andre relationer som landdistriktsudvalget forholder sig til, 

herunder deltagelse i Folkemødet, dialog med andre kommuner, Landdistrikternes Fællesråd, eller i kraft af 

initiativet til at samle de fire sønderjyske kommuners udvalg der arbejder med landdistrikter. 
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6. Bevillings- og flerårsoversigt  
 

Finansiering 

  2021 2022 2023 2024 

Beløb i løbende priser og i mio. kr.   U I U I U I U I 

Finansiering, I alt 212 -4.194 127 -4.196 120 -4.288 118 -4.340 

Renter af likvide aktiver 0 -4 0 -4 0 -4 0 -4 

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 

Renter af langfristede tilgodehavender 0 0 0 0 0 0 0 0 

Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 0 0 0 0 0 0 0 0 

Renter af langfristet gæld 10 0 10 0 10 0 10 0 

Kurstab og kursgevinster 0 -3 0 -3 0 -3 0 -3 

Afdrag på lån  71 0 70 0 69 0 71 0 

Optagne lån 0 -25 0 -23 0 -48 0 -30 

Tilskud og udligning 32 -1.512 32 -1.554 32 -1.576 33 -1.596 

Købsmoms 1 0 0 0 0 0 0 0 

Skatter 6 -2.575 7 -2.610 7 -2.656 7 -2.705 

Balanceforskydninger 92 -74 9 0 2 0 -2 0 

 

Drift 

  2021 2022 2023 2024 

Beløb i 2021-priser og i mio. kr.   U I U I U I U I 

Alle udvalg skattefinansieret område 4.511 - 690 4.495 -693 4.491 -694 4.489 -694 

Driftsudgifter 2.921 -375 2.905 -378 2.901 -378 2.899 -378 
Overførsler 1.346 -315 1.346 -315 1.346 -315 1.346 -315 
Aktivitetsbestemt medfinansiering 244 0 244 0 244 0 244 0 

Socialudvalget 259 -36 258 -36 258 -36 258 -36 

Driftsudgifter 227 -26 227 -26 227 -26 227 -26 
Overførsler 32 -10 31 -10 31 -10 31 -10 

Beskæftigelses- og  
Integrationsudvalget 

1.331 -301 1.325 -301 1.325 -301 1.325 -301 

Driftsudgifter 108 -2 101 -2 101 -2 101 -2 
Overførsler 1.224 -299 1.224 -299 1.224 -299 1.224 -299 

Udvalget for Børn og Familier 913 -116 898 -116 899 -116 899 -116 

Driftsudgifter 913 -116 898 -116 899 -116 899 -116 

Udvalget for Kultur og Fritid 126 -31 125 -31 124 -31 124 -31 

Driftsudgifter 126 -31 125 -31 124 -31 124 -31 

Udvalget for Plan og Miljø 176 -17 176 -17 173 -17 171 -17 

Driftsudgifter 176 -17 176 -17 173 -17 171 -17 

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 326 -1 325 -1 325 -1 325 -1 

Driftsudgifter 82 -1 80 -1 80 -1 80 -1 
Aktivitetsbestemt medfinansiering  244 0 244 0 244 0 244 0 

Voksenudvalget 1.004 -149 1.011 -152 1.011 -152 1.011 -152 

Driftsudgifter 1.002 -148 1.010 -151 1.010 -151 1.010 -151 
Overførsler 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 

Landdistriktsudvalget 2 0 2 0 2 0 2 0 

Driftsudgifter 2 0 2 0 2 0 2 0 

Økonomiudvalget 374 -38 375 -38 374 -38 374 -38 

Driftsudgifter 285 -32 286 -33 285 -33 285 -33 
Overførsler 89 -6 89 -6 89 -6 89 -6 

Det brugerfinansierede område 0  0  0 0 0 0 0 0 
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Anlæg 

  2021 2022 2023 2024 

Beløb i 2021-priser og i mio. kr.   U I U I U I U I 

Anlæg, I alt 165 -29 198 -9 180 -6 174 -4 

Det skattefinansierede område 165 -29 198 -9 180 -6 174 -4 

Det brugerfinansierede område 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Bevillingsoversigt – pris og lønskøn 

  2021 2022 2023 2024 

Beløb i mio. kr.  U I U I U I U I 

Pris- og lønskøn, I alt 0 0 89 -13 180 -27 281 -42 

Skattefinansieret   89 -13 180 -27 281 -42 

 

  2021 2022 2023 2024 

Beløb i mio. kr.  U I U I U I U I 

Likviditetsforskydning   25   1   43   16 

 

  2021 2022 2023 2024 

Beløb i mio. kr.  U I U I U I U I 

Balance   4.888  -4.888 4.910 -4.910 4.971 -4.971 5.063 -5.063 
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7. Oversigt over totalbudgettet 2021-2024  
 

Beløb i 1.000 kr.  2021 2022 2023 2024 

 
DET SKATTEFINANSIEREDE BUDGET         
Indtægter:         
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 
Købsmoms 1 0 0 0 
Låneoptagelse -25 -23 -48 -30 

Indtægter, I alt -4.073 -4.149 -4.241 -4.292 

Udgifter:        
Renter 2 2 2 2 
Afdrag 71 70 69 71 
Balanceforskydninger 19 9 2 -2 
Pris- og lønfremskrivninger 0 76 153 239 
Skattefinansieret anlæg 136 189 174 171 
Skattefinansieret drift 3.821 3.802 3.798 3.796 

Totaler - skattefinansieret drift: 3.821 3.802 3.798 3.796 
Driftsudgifter, I alt 2.546 2.527 2.523 2.521 
Overførsler, I alt 1.031 1.030 1.030 1.030 
Aktivitetsbestemt medfinansiering, I alt 244 244 244 244 

Specifikationer - skattefinansieret drift:     
   Socialudvalget 222 222 222 222 
   Driftsudgifter 201 201 201 201 
   Overførsler 21 21 21 21 
   Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.030 1.024 1.024 1.024 
   Driftsudgifter 105 99 99 99 
   Overførsler 925 925 925 925 
   Udvalget for Børn og Familier 796 782 783 783 
   Driftsudgifter 796 782 783 783 
   Udvalget for Kultur og Fritid 95 93 92 92 
   Driftsudgifter 95 93 92 92 
   Udvalget for Plan og Miljø 159 159 156 154 
   Driftsudgifter 159 159 156 154 
   Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 325 323 323 323 
   Driftsudgifter 81 79 79 79 
   Aktivitetsbestemt medfinansiering 244 244 244 244 
   Voksenudvalget 855 859 859 859 
   Driftsudgifter 854 859 859 859 
   Overførsler 1 1 1 1 
   Landdistriktsudvalget 2 2 2 2 
   Driftsudgifter 2 2 2 2 
   Økonomiudvalget 336 337 336 336 
   Driftsudgifter 252 254 253 253 
   Overførsler 84 84 84 84 

Udgifter, I alt skattefinansieret 4.048 4.148 4.198 4.276 

Netto skattefinansieret budget -25 -1 -43 -16 

 
DET BRUGERFINANSIEREDE BUDGET     
Brugerfinansieret drift netto 0 0 0 0 
Brugerfinansieret anlæg netto 0 0 0 0 
Pris- og lønfremskrivninger 0  0  0  0  
Udgifter, I alt brugerfinansieret 0 0 0 0 

Netto udgifter, I alt 4.048 4.148 4.198 4.276 
Nettoeffekt på likviditeten -25 -1 -43 -16 
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8. Investeringsoversigt 2021-2024 for det vedtagne anlægsbudget 
 

Der gives et samlet overblik over anlægsprojekter i budgettet. Herefter opdeles anlægsønsker på fagudval-

gene.  

Indledningsvis vises et nettooverblik over budgettet og en samlet nettooverblik opdelt på fagudvalg. Herefter 

følger projektbeskrivelserne. 

 

Bruttoanlæg omfatter de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter excl. anlægsudgifter til ældreboliger. 

Herefter vises en investeringsoversigt for hvert fagudvalg og de enkelte investeringer uddybes i projektbe-

skrivelser. 

 

Investeringsoversigt (Netto beløb i mio. kr. i 2021 pl) 2021 2022 2023 2024 

Socialudvalget 0,000 0,000 0,000 0,000 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 0,000 0,000   0,000 

Udvalget for Børn og Familier 12,511 19,323 30,445 0,000 

Udvalget for Kultur og Fritid 22,700 20,300 1,500 1,500 

Udvalget for Plan og Miljø 44,670 60,850 56,150 61,700 

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 9,610 3,000 0,000 0,000 

Voksenudvalget 6,120 30,700 9,700 1,000 

Økonomiudvalget 35,345 51,376 73,166 103,100 

Landdistriktsudvalget 4,946 3,546 3,346 3,300 

Anlægsbudget, I alt 135,902 189,095 174,307 170,600 

Bruttoanlæg vedtaget budget 159,802 170,295 174,807 174,100 

 
 

8.1. Socialudvalget 
Der er ingen anlægsprojekter under Socialudvalgets område.  

 

8.2. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
Der er ingen anlægsprojekter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.  
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8.3. Udvalget for Børn og Familier 
 

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl) U/I 2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget           

Skole i Sydbyen  U 7,000 - - - 

Børnecenter i Fjelstrup U 2,500 5,500 - - 

Pulje til kloakarbejder Nustrup skole U 1,500 - - - 

2 daginstitutioner i Haderslev by U 1,511 13,823 30,445 - 

Udvalget for Børn og Familier, I alt   12,511 19,323 30,445 - 

 

Projektbeskrivelser 

Projekt: Skole i Sydbyen Stednr.: 301.549 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 7,000 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er meddelt anlægsbevilling på 7 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen, vedr. det afsatte beløb 
i 2021 på baggrund af nedenstående beskrivelse af de materielle forudsætninger. 

Beskrivelse:  
Et flertal i Haderslev Byråd godkendte i mødet den 26. februar 2019 licitationsresultatet for skolen i syd-
byen (Erlev-skolen). Der er meddelt anlægsbevilling på 146,1 mio. kr.  
 
Skolen forventes færdiggjort omkring årsskiftet 2020/2021. 
 
Der er afsat 7 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af skolen (indeks 104,7 K1 2020). 
 
Den ny skole skal rumme omkring 500 elever og 65 ansatte. 
 
Afledte driftsudgifter og -indtægter: 
Budget til den gamle skole overføres til den ny skole. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Børnecenter i Fjelstrup Stednr.: 301.561 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 2,500 5,500 - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra dagtilbud, skole og lokalområdet i Fjelstrup har præ-
senteret et udkast til en plan for etablering af børnecenter i Fjelstrup. Efter en dialog med Udvalget for 
Børn og Familier er der præsenteret et revideret budgetforslag. Salg af den nuværende børneinstitution er 
ikke indregnet i projektet. 
 
Det er ønsket, at daginstitution og skole integreres og samles under ét tag, hvor SFO forbliver i de nuvæ-
rende faciliteter. Det betyder, at den nuværende daginstitution nedlægges og fx sælges fra. Dele af den 
nuværende skole ombygges, ligesom der opføres en tilbygning for at få tilstrækkelig plads. Nybygningen 
orienteres over med Fjelstrup Kultur- og Idrætscenter, der som fase 3 i sit projekt etablerer et stort kreativt 
område mellem Børnecenteret og Fjelstrup Kultur- & Idrætscenter, hvor alle aldersgrupper i lokalområdet 
kan samles og få lov til at udfolde sig.  
 
Anlæg og Ejendomme har udarbejdet en tids- og oversigtsplan for realisering af anlægsarbejdet som be-
skrevet i det reviderede forslag. Anlægsarbejdet forventes at kunne gennemføres inden udgangen af 2022 
med en forventet udgift på 2,5 mio. kr. i 2021 og 5,5 mio. kr. i 2022. Ifølge Anlæg og Ejendomme er bud-
gettet stramt, hvorfor det kan blive nødvendigt at foretage yderligere prioriteringer, for at holde anlægsud-
giften under 8 mio. kr.  
 
Afledte driftsudgifter og -indtægter: 
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

 

Projekt: Pulje til kloakarbejder Nustrup skole Stednr.: 301.562 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,500 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
En høj kvalitet i levering af velfærd forudsætter ofte gode fysiske rammer. For at understøtte dette har 
forligspartierne valgt at prioritere en lang række investeringer, heri blandt pulje til kloakarbejder ved Nustrup 
skole. 
 
Anlæg og Ejendomme er bekendt med lugtproblemer af historisk karakter, som er blevet afhjulpet ved ud-
skiftning af gamle installationer i kælderetagen. Som mange andre af kommunens bygninger har Nustrup 
Skole en alder, hvor der med mellemrum opstår aldersbetingede problemer med kloaknettet. Disse proble-
mer afhjælpes via Anlæg og Ejendommes akutmidler i vedligeholdelsespuljen. 
Anlæg og Ejendomme er på nuværende tidspunkt (oktober 2020) ikke bekendt med, at der skulle være 
problemer på Nustrup Skole. Via dialog med skolen følger Anlæg og Ejendomme op og sikrer, at problem-
stillingen er håndteret. 
 
Anlæg og Ejendomme har undersøgt, hvorvidt der ligger planer for at kloakseparere området, hvor man 
adskiller spildevand og regnvand ad i to systemer. Dette er i efteråret 2020 ikke et af de områder, som 
kommer indenfor de næste par år. 
 
Afledte driftsudgifter og -indtægter: 
Ingen.  

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: 2 daginstitutioner i Haderslev by Stednr.: 514.525 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,511 13,823 30,445 - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der er tre placeringer i spil, hvoraf 2 kræver ny lokalplan. Derfor virker det ikke realistisk, at projektet kommer 
i gang før 2022. 
 
I 2020 er afsat 0,5 mio. kr. til for projektering, og hovedparten af det budget forventes overført til 2021.  
 
Der er et stigende pres på daginstitutionerne i Haderslev by med forventning om, at der i de kommende år 
bliver behov for at udvide det samlede antal pladser. Dette skal sammenholdes med, at der er to daginsti-
tutioner i Haderslev by som er i ganske ringe stand.  
 
Der er derfor behov for at indtænke en ny institution, enten som erstatning for en eller to af de eksisterende 
institutioner, kombineret med en udvidelse af de samlede antal pladser. 
 
Anlægsudgiften tager udgangspunkt i en institution på 150 børn. Og er reguleret til indeks 104,7, K1 2020. 
 
Afhængig af den konkrete løsning kan der blive behov for en institution på mellem 150-200 børn. 
 
Afledte driftsudgifter og -indtægter: 
Det forudsættes indtil videre, at driftsbudgetter fra eksisterende institution vil dække driftsudgifter til ny in-
stitution.  
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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8.4. Udvalget for Kultur og Fritid 
 

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl) U/I 2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget           

Fleksible bander - Frøs Arena U 1,300 - - - 

Kunstgræsbane Sydbyen U 3,600 - - - 

Det blå foreningshus U 16,500 3,000 - - 

Det blå foreningshus I -11,500 - - - 

Starup Idræts- og Kulturcenter U 6,000 4,000 - - 

Vedsted sø U 0,300 1,700 - - 

Renoverings- og facilitetspulje 2021 U 2,500 1,500 1,500 1,500 

Renovering og opgradering af Fjelstrup Kultur- og Fri-
tidscenter 

U 2,500 5,500 - - 

En kunstgræsbane ved HIC  U - 3,600 - - 

Svømmefaciliteter undersøgelse Vojens og Haderslev  U 0,500 - - - 

Banehuset, Sommersted U 1,000 1,000 - - 

Udvalget for Kultur og Fritid, I alt       22,700      20,300       1,500       1,500  

-heraf indtægter    -11,500 - - - 

 

Projektbeskrivelser 

Projekt: Fleksible bander – Frøs Arena  Stednr.: 031.531 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,300 - - -- 

Afledt drift: - - - -- 

Kategori: Sikre værdien af kapitalapparatet  

Der er meddelt anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen, på baggrund af ne-
denstående beskrivelse af de materielle forudsætninger. 

Beskrivelse:  
Som følge af nye sikkerhedsregler i ishockeysporten skal der senest i sæson 2020/2021 være fleksible 
bander på alle ishockeybaner, hvor der afvikles ligakampe. Fleksible bander skal imødegå et stigende an-
tal hovedskader i ishockeysporten.  
 
Der er i Vojens Hallerne modtaget tilbud på etablering af fleksible bander med en pris pr. hal på ca. 1,3 
mio. kr.  
 
Haderslev Kommune har en samarbejdsaftale med Dansk Ishockey Union, der sikrer, at landsholdet be-
nytter Frøs Arena. Det fordrer derfor også, at Haderslev Kommune hele tiden har en sikkerhedsgodkendt 
is arena.  
 
Dansk Ishockey Union har i brev af 28. februar 2017, hvor information om krav til fleksible bander blev 
briefet, gjort opmærksom på, at unionen ikke har mulighed for at medfinansiere banderne.  
 
Fra sæson 2021/2022 skal der desuden udskiftes i den gamle skøjtehal, idet spil og træning på alle ni-
veauer medgår fra denne sæson.  
 
Banderne i Frøs Arena er således skiftet i 2020 og den gamle skøjtehal i 2021. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Der forventes pt. ikke yderligere driftsudgifter. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Kunstgræsbane Sydbyen Stednr.: 318.532 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 3,600 - - - 

Afledt drift: 0,100 0,100 0,100 0,100 

Kategori: Udvikling- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der afsættes 3,6 mio. kr. i 2021 til etablering af en kunstgræsbane. Budgettet er afstemt i forhold til erfa-
ringer for anlæg af bane på tidligere grusbane i Vojens (2016/2017).  
 
Omlægning og udbygning af eksisterende grusbane i Sydbyen, der med fordel kan anvendes, idet der al-
lerede er ”grund”, belysning og hegn.  
 
Serviceområdet afventer færdiggørelse af kunstgræsstrategien, og udarbejder udbud og foretager licita-
tion, sammen med Anlæg og Ejendomme, efter budgetvedtagelsen i oktober 2020.  
 

Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
En kunstgræsbane kan drives for ca. 0,125 mio. kr. årligt – alt efter vejrlig (sne). Der er afsat 0,1 mio. kr. i 
budgettet. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Det blå foreningshus Stednr.: 318.538 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 
       Anlægsindtægt 

16,500 
-11,500 

3,000 
- 

- 
- 

- 
- 

Afledt drift: 0,100 0,100 0,100 0,100 

Kategori: Udvikling- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Haderslev Kajakklub arbejder sammen med "Havkajakprojektet", Spejdergruppe Hertug Hans, Haderslev 
Svømmeklub, Haderslev Roklub, de to boligforeninger på havnen m.fl. om muligheder for realisering af 
Det blå foreningshus på havnen i Haderslev. 
 
Anlægsudgiften for Det blå foreningshus er beregnet ud fra estimat fra sommeren 2019. Der må med rea-
lisering af projektet i 2021 forventes en prisfremskrivning på anlægsudgiften i forlængelse af udviklingen i 
”byggeindekset” og forventning om stigende priser i forlængelse af Corona krisen, der er med til at øge 
anlægspriserne. 
 
Anbefaling fra rådgivende arkitekt er, at der udover tillægget på 2% til indeksregulering af 2020 budgettet, 
tillægges 2-5% til at kompensere for den store byggeaktivitet vi må formode også finder sted når Det blå 
foreningshus skal i licitation. 
 
Anlæg og Ejendomme samt arkitekt anbefaler, at der udføres nødvendige boreprøver allerede i efteråret 
2020, så anlægsudgiften kvalificeres yderligere, og der skabes mere sikkerhed for den del af den samlede 
anlægsøkonomi. Udgiften for dette er ca. 0,125 mio. kr., som er indregnet i anlægsudgiften. 
 
Der er givet tilsagn om 5 mio. kr. fra A. P. Møllers fond, 3,5 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden samt 3 
mio. kr. fra Nordea-fonden, i alt 11,5 mio. kr. Alle fonde anfører i deres respektive tilsagn, at donationerne 
betinges af, at hele projektet gennemføres jævnført fremsendt ansøgningsmateriale og anlægsbudget. 
Hertil kommer foreningernes medfinansiering i form af ydelser, inventar og sponsorater på 0,5 mio. kr. 
samt Haderslev Kommunes bidrag på 8 mio. kr., hvilket i alt beløber sig til 20 mio. kr. 
 
Der skal deraf løftes fondsmoms af beløbet fra A. P. Møllers fond samt Nordea-fond, som er afsat i budget 
2021-2024. 
 
Det betyder, at den samlede anlægssum udgør 19,5 mio. kr. i 2021-tal. 
 
Haderslev Kommune står som bygherre. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ud fra de eksisterende beregninger, forventes øgede driftsudgifter på ca. 0,140 mio. kr. årlig, med virkning 
på 0,051 mio. kr. i 2021 og fra 2022 med helårsvirkning. Der er afsat 0,1 mio. kr. til afledt drift fra 2021 og 
frem. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Starup Idræts- og Kulturcenter Stednr.: 318.537 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 6,000 4,000 - - 

Afledt drift: - - 0,421 0,421 

Kategori: Håndtering af kapacitetsudfordringer 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Anlægsudgiften for det samlede projekt udgør ca. 40 mio. kr., opdelt på 4 faser. 
 

• Fase 1 – Spring/motorikhus og sammenbygning med eksisterende hal ca. 21,5 mio. kr. 

• Fase 2 – Kulturhus og træningshus/ombygning af gymnastiksal ca. 6,6 mio. kr. 

• Fase 3 – Kulturhus/ombygning/nybygning af fællesfaciliteter ca. 4,3 mio. kr. 

• Fase 4 – Aktivitetshus/-sal ca. 7,8 mio. kr. 
 
Jævnfør Udvalget for Kultur og Fritids møde den 13. august 2019, understreger udvalget, at der ikke er 
taget stilling til faserne 2-4. 
 
Anlægsmidlerne kommer først til udbetaling, når der kan fremvises 50 % medfinansiering fra Starup Kultur 
og Idrætscenter. 
 
Efter budgetvedtagelsen er det besluttet, at Haderslev Kommune er bygherre på opførelse af hallen og 
Starup skal stå for inventar m.m. i henhold til et aftaledokument. 50/50 finansieringen er heller ikke eksi-
sterende længere. 
 
Der er afsat 6 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022, i alt 10 mio. kr. til bygningen af en hal i sammenhæng 
med skolen. Haderslev Kommune finansierer og opfører selve hallen og sammenbygningen.  
 
Der sikres en aftale med Starup UIF omkring forpligtelser/forventninger i forhold til indholdsdelen (inven-
tar) i den kommende hal samt anlæg af udendørs arealer. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Jævnfør Udvalget for Kultur og Fritids møde den 11. august 2020, er det noteret, at driftsudgiften (uden 
vedligehold og teknisk serviceassistance) til halprojektet i Starup vurderes til ca. 0,421 mio. kr. Der er ikke 
afsat særskilt budget hertil. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Vedsted sø Stednr.: 318.540 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 0,300 1,700 - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn (LVO) har arbejdet på et projekt, der skal optimere faciliteterne 
ved Vedsted sø, der ikke længere er tidssvarende og ikke længere modsvarer den stigende interesse for 
aktiviteter i og ved søen. 
 
Ideen er at etablere en ny badebro med mulighed for udspring samt renovere og udbygge de tilhørende 
faciliteter som toiletter, omklædning, sauna, parkering m.m. – også således at faciliteterne bliver mere han-
dicapvenlige. 
 
Det skønnes, at realisering af det samlede projekt afdrager 5-7 mio. kr., der forventes indsamlet via støtte 
fra Haderslev Kommune (2 mio. kr.) samt fondsstøtte (3-5 mio. kr.).  
 
Anlægsmidlerne skal ses i sammenhæng med ”Ny pulje til fondsansøgning” (Økonomiudvalget – drift) på i 
alt 550.000 kr., hvoraf ca. 200.000 kr. forventes at skulle finansiere undersøgelse af ”bund-forhold” i Vedsted 
sø. Den resterende del af puljen skal bidrage til at finansiere ekstern fundingindsats i forhold til såvel midler 
til Vedsted Søbad som udviklingsprojekt på Tørning Mølle. 
 
Anlægsprojektet afventer dispensation fra Fredningsmyndighederne. Efterfølgende skal der ske undersø-
gelser af miljøbelastningen af søen, støjgener, trafikgener m.v. Desuden er kirkens matrikel involveret. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
En eventuel afledt driftsudgift er endnu ikke afklaret. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Renovering og opgradering af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter Stednr.: 318.536 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 2,500 5,500 - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Håndtering af kapacitetsudfordringer 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
I Fjelstrup arbejdes der på en total renovering og opgradering af faciliteterne som beløber sig til 11 mio. kr. 
fordelt over 2021 og 2022. 
 
I 2021 har Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter et kapitalbehov på 5 mio. kr. som finansieres med 2,5 mio. kr. 
fra Haderslev Kommune og 2,5 mio. kr. som egen finansiering fra Fjelstrup. 
 
I 2022 har Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter et kapitalbehov på 6 mio. kr., som finansieres med 5,5 mio. kr. 
fra Haderslev Kommune og en egenfinansiering på 0,5 mio. kr.  
 
Fjelstrup Kultur og Idrætscenter har pt. indsamlet 3,5 mio. kr. 
 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Jævnfør Udvalget for Kultur og Fritids møde den 13. august 2019, er der ikke bevilget øget driftstilskud i 
forbindelse med de bevilgede anlægsmidler. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

Projekt: Renoverings- og facilitetspulje 2021 Stednr.: 318.541 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 2,500 1,500 1,500 1,500 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Puljen afsættes til renovering og facilitetsoptimering indenfor kultur- og fritidsområdet. 
 
Puljen er nødvendig for at kunne vedligeholde og udvikle faciliteterne med henblik på at udmønte visioner 
og målsætninger på Kultur- og Fritidsområdet. 
 
Puljen opdeles i en Facilitetspulje, som indeholder midler til såvel planlagte facilitetsoptimeringer, samt plud-
selig opståede akutopgaver. Facilitetspuljen disponeres af Fællesrådet for kultur- og fritidsområdet. 
 
Der sikres samtidig en pulje til anlægsopgaver indenfor kultur- og fritidsområdet. Puljen disponeres af for-
valtningen. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: En kunstgræsbane ved HIC Stednr.: 318.543 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift - 3,600 - - 

Afledt drift: - - 0,126 0,126 

Kategori: Udvikling- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
I forlængelse af talentudviklingen har Dansk Boldspils Union (DBU) et krav om øget træningstid for især 
U15, U17 og U19, hvilket også har indflydelse på tildeling af klublicenser. 
 
Kravene medfører bl.a. at der skal kunne trænes året rundt, og at der derfor skal være tilstrækkeligt antal 
baner til rådighed. Børn og Kulturservice er på vej med en Kunstgræsstrategi, således der på sigt kan pri-
oriteres anlæg til mere træningstid, bedre og mere driftssikre baner samt træning året rundt. 
 
Eksisterende tørre såvel som våde boldbaner er en udfordring for såvel klubber som driftsansvarlige, og 
kunstgræsbaner er mere sikre i drift. 
 
Ved anlæg af ny kunstgræsbane skal der opbygges ny bund/dræn m.m., hvorfor anlægsudgiften må for-
ventes at være større, end der hvor der anlægges på eksisterende grusbane. 
 
Det er forudsat, at Haderslev Fodbold Klub samler penge til den anden bane. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Drift af en kunstgræsbane er på ca. 0,126 mio. kr. årligt alt efter vejrliget og behov for saltning, snerydning 
m.m. Der er ikke afsat særskilt budget til den afledte drift. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

 

 

Projekt: Svømmefaciliteter undersøgelse Vojens og Haderslev Stednr.: 318.544 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 0,500 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: 3. Udvikling- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til en proces, der kan afklare ønsker og behov til fremtidige svømmefacili-
teter. Herunder synergieffekter og sammenhæng til Haderslev som vandsportskommune. 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe som har udarbejdet kommissorium, som blev godkendt på mødet i Hader-
slev Byråd den 26. februar 2019. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
I den indledende fase er der ingen driftsudgifter. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Banehuset, Sommersted Stednr.: 364.511 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,000 1,000 - - 

Afledt drift: - - -  

Kategori: Udvikling- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til Banehuset i forbindelse med opførelse 
af et nyt kultursted i Sommersted. Det er aftalt at Banehuset selv skal fremskaffe 50 %. 
 
Det samlede projekt udgør ca. 5,3 mio. kr. 
 
Der er pt. indsamlet godt 4 mio. kr. i fondsmidler og tilskud. 
 
Der er et tilsagn på 200.000 kr. fra SE’s Vækstpulje, som er betinget af at der senest 31. maj 2020 er en 
samlet finansieringsplan for hele projektet.  
 
Spillestedet har til huse i en tidligere banebygning i Sommersted og drives af frivillige kræfter for entreind-
tægter, sponsorbidrag og kommunalt tilskud. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Der er ikke budgetteret med øgede driftstilskud. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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8.5. Udvalget for Plan og Miljø 

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl) U/I 2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget           

Byggemodning Starup  U 0,770 - - - 

Anlægspulje til færdiggørelsesarbejder af boligudstyk-
ninger 

U 0,000 0,450 0,450 0,500 

Masterplan Jomfrustien (havn til by) U 4,000 24,000 23,000 32,000 

Forum Vojens - Vision Gram U 1,000 1,000 1,000 1,000 

Pulje til støtte til bygningsfornyelse/ - bevaring U 1,500 - - - 

Udvidelse af Dyrhaven U 0,000 1,000 - - 

Landbrugets BNBO-indsats for drikkevandet U 0,900 0,900 - - 

Forundersøgelse Lillebælt og Haderslev Fjord U 0,700 - - - 

Moltrup Landevej  U 1,300 - - - 

Banegårdspladsen Vojens U 2,000 - - - 

Anlægsprojekt Gram   U 1,500 0,400 - - 

Vedligehold af cykelstier U 1,500 1,500 - - 

2 minus 1 vej langs Erlevvej U 0,800 - - - 

Cykelstipulje med statsrefusion U 5,000 5,000 5,000 5,000 

Cykelstipulje med statsrefusion I -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 

Broer og bygværker U 2,000 2,700 2,700 2,700 

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplan U 1,000 1,000 1,000 1,000 

Pulje til udmøntning af cykelstiplan U 2,000 2,000 2,000 2,000 

Funktionskontrakter på veje  U 18,500 19,500 19,500 19,500 

Cykelsti Nustrup - Uldal U 0,500 3,400 3,500 - 

Aarø Havn molehoved U 0,900 - - - 

Forundersøgelse af tilslamning af Aarø Havn og Ha-
derslev Inderhavn 

U 0,300 - - - 

Forundersøgelse af eventuel udvidelse af Aarø Havn  U 0,500 - - - 

Udvalget for Plan og Miljø, I alt       44,670        60,850        56,150      61,700  

-heraf indtægter   -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 

 

Projektbeskrivelser 

Projekt: Byggemodning Starup Stednr.: 002.531 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 0,770 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er meddelt anlægsbevilling i Byrådet den 2. maj 2017 (sag 24) til projektet. 

Beskrivelse:  
Byggemodning Starup er et igangværende projekt, hvor byggemodningen er foretaget i 2017 og 2018. 
Grundene er udbudt til salg i 2018. 
 
Der resterer bl.a. de sidste færdiggørelsesarbejder, herunder bl.a. ramper, som først kan etableres efter-
hånden som  grundene sælges. 
 
Færdiggørelsen er en forpligtigelse, som kommunen i henhold til købsaftalen har med de enkelte lodsejere. 
 
Afledt drift:  
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Anlægspulje til færdiggørelsesarbejder af boligudstykninger 2022 Stednr.: 002.553 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift - 0,450 0,450 0,500 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Byrådet har i mødet den 26. maj 2015 behandlet kommunens byggemodningsstrategi. 
 
Afledt heraf afsættes der beløb til færdiggørelsesarbejder på ikke solgte og regnskabsafsluttede udstyk-
ninger fremadrettet. 
 
I hjælpepakke II i foråret 2020 blev det besluttet at fremrykke færdiggørelsesarbejder for 0,450 mio. kr. fra 
2021 til 2020 afledt af COVID-19. 
 
Puljen sikrer at boligbyggemodninger, hvor der er aflagt anlægsregnskab, kan afsluttes med etablering af 
slidlag, kantstensarbejder, ramper samt færdiggørelse af grønne områder.  
 
Færdiggørelsen er en forpligtigelse, som kommunen i henhold til købsaftalen har med de enkelte lodsejere. 
Haderslev Kommune er forpligtiget til at færdiggøre byggemodningerne, så de kan overdrages til en fremti-
dig grundejerforening.  
 
Kommunen etablerer boligbyggemodninger med henblik på at fastholde og tiltrække borgere. Forslaget har 
nytteværdi for borgere og brugere af nye boligområder.  
 
Afledt drift: Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelse 

 

 

Projekt: Masterplan Jomfrustien (havn til by) Stednr.: 015.512 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 4,000 24,000 23,000 32,000 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Visionen for Jomfrusti bydelen er at skabe en levende bydel med en ny identitet samt bedre sammen-
hæng mellem Haderslev bykerne og den nye havnebydel. Projektets primære fokus er på Jomfrustien og 
tilstødende arealer, hvor der ved anvendelse af bæredygtige tiltag – klimatilpasningstiltag, infrastrukturfor-
bedringer og en byfornyelsesindsats – som løftestang, ønskes en samlet byudvikling. 
 
Jomfrusti-projektet er i alt anslået til en anlægsøkonomi på 176 mio. kr. Hvoraf Provas’ andel udgør 27 
mio. kr.  
Økonomiudvalget anbefalede finansieringsscenarie 1 med lånoptagelse overfor Byrådet den 20. maj 2019 
med anlægsstart i 2021 og anlægsafslutning i 2026. Efterfølgende er anlægsstart blevet skubbet.    
 
De 4 mio. kr. afsat i 2021 forventes brugt til aflønning af intern projektleder, opkøb og nedrivning af ejen-
domme og til projektering af de konkrete anlægsprojekter som fysisk vil kunne påbegyndes i foråret 2022.  
 
I budgetforliget for 2021-2024 blev der prioriteret ekstra midler til projektet, samtidig blev det besluttet at 
vende rækkefølgen for projektet. Så projektet starter fra havnen og bevæger sig mod byen. Der skal der-
for udarbejdes en ny tidsplan for de konkrete anlægsprojekter.   
 
Kortbilag ses nedenfor, der gøres dog opmærksom på at etaperne revideres efter den ændrede række-
følge.  
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Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Der må forventes øgede driftsomkostninger i forbindelse med nogle af de nye tiltag som kommer som 
følge af Jomfrusti-projektet. 
 
 

 
Estimater på Jomfrustiens etaper.  

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 
  

Projekt: Forum Vojens – Vision Gram Stednr.: 015.513 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,000 1,000 1,000 1,000 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er meddelt anlægsbevilling på 1 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen, vedrørende det afsatte 
beløb i 2021 på baggrund af nedenstående beskrivelse af de materielle forudsætninger. 

Beskrivelse:  
Der er afsat 1 mio. kr. årligt fordelt med 0,6 mio. kr. til Forum Vojens og 0,4 mio. kr. til Vision Gram. 
Puljerne anvendes bl.a. til rekreative formål, sport, fritid, kultur, julebelysning, infrastruktur og diverse pro-
jekter. 
 
Tiltag under Forum Vojens og Vision Gram har nytteværdi for langt de fleste borgere i Vojens og Gram. 
Nogle af de allerede udførte tiltag fx lystunnel og shelters i Vojens, Kleinbahn og cykelbane i Gram kom-
mer derudover også turister og andre besøgende til gode. 
 
Afledt drift:  
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Pulje til støtte til bygningsfornyelse/ - bevaring   Stednr.: 015.516 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,500 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. i 2021 til støtte til bygningsfornyelse i byer og landdistrikter. 
 
Den overordnede intention for støtten til bygningsfornyelse i byer og landdistrikter er at bidrage til en posi-
tiv arkitektonisk udvikling i det byggede kulturmiljø. Alle boliger opført før 1960 kan principielt komme i be-
tragtning. Bygninger, der af Haderslev Kommune er udpeget som bevaringsværdige eller bygninger, der 
indgår i et sammenhængende bevaringsværdigt kulturmiljø, bliver prioriteret højest. 
 
Der er tale om et tilskud, hvis størrelse i henhold til lovgivningen maksimalt kan være 50% af de tilskuds-
berettigede udgifter (75% ved bevaringsværdige bygninger).  
 
Ansøgere får mulighed for at indgå i en forhåndsdialog med Teknik & Miljø, før et byggeprojekt igangsæt-
tes. 
 
Der fastsættes et maksimum på tilskud pr. ejendom på 0,3 mio. kr.  
 
Ved støtte til vedligeholdelsesarbejde tinglyses en deklaration på ejendommen vedrørende hel eller delvis 
tilbagebetaling af tilskuddet, hvis ejendommen sælges inden for 15 år til en markedsværdi ved støttetids-
punktet inkl. et tillæg for ejendomsprisudviklingen. 
 
Tilskud gives med eller uden statslig støtte i henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer nærmere 
beskrevet i lovbekendtgørelse nr. 144 af 21.2.2022 Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af 
byer. 
 
Mulighed for statslig medfinansiering kan variere meget fra år til år. Der har de sidste par år ikke været 
afsat en statslig ramme til bygningsfornyelse. Rammen er slået sammen til kun én ramme for landsbyfor-
nyelse. Så længe der ikke er afsat ramme på Finansloven hos Trafik- Bygge- og Boligministeriet til byg-
ningsfornyelse i byer og landdistrikter, kan der ikke opnås statslig støtte. Udgifterne til denne pulje vil i så 
fald være 100% kommunal. I finansforslag for 2021 er der ikke afsat ramme til bygningsfornyelse. 
 
Afledt drift:  
Ingen.  
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Udvidelse af Dyrhaven Stednr.: 020.503 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift - 1,000 - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Håndtering af kapacitetsudfordringer 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Naturstyrelsen Sønderjylland arbejder i samarbejde med Haderslev Kommune på at udvide Haderslev Dy-
rehave. Udvidelsen vil omfatte den nordlige del af Pamhule skov samt Hindemade. Der er overvejelser 
omkring mere biodiversitet, planter og insekter samt flere hjorte. 
 
Dyrhaven er en af kommunens store attraktioner, som besøges af mange borgere og turister. 
 
Afledt drift:  
Ved fuld udvidelse med op til 160 ha, vil der være kommunale merudgifter til drift og vedligeholdelse af 
veje og stier for 0,065 mio. kr. fra 2023. Merudgifter til hjortehold forventes afholdt af Naturstyrelsen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

 

Projekt: Landbrugets BNBO-indsats for drikkevandet Stednr.: 089.501 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 0,900 0,900 - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Håndtering af kapacitetsudfordringer 

Der er meddelt  anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen, vedrørende det af-
satte beløb i 2021 på baggrund af nedenstående beskrivelse af de materielle forudsætninger. 

Beskrivelse:  
Anlægsprojektet støtter landbruget og vandværkerne i kommunen med indsatsen for at beskytte drikke-
vandet i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). De små vandværker og mange landbrugere for-
ventes ikke at være i stand til at gennemføre den påkrævede indsats uden vejledning og hjælp fra kom-
munen. Med forvaltningens nuværende ressourcer vil dette kun være muligt i meget begrænset omfang. 
 
Projektet omfatter dels kommunal bistand, dels landbrugsfaglig rådgivning, som er indregnet i forslaget. 
En fyldestgørende rådgivning og vejledning øger muligheden for, at der indgås frivillige lokalt forankrede 
aftaler, der tilgodeser både lodsejer og vandværk. 
 
Gevinsterne ved projektet bliver, at der sikres en bedre beskyttelse af drikkevandet til gavn for kommu-
nens borgere. Projektet vil understøtte bevarelsen af små vandværker, samtidig med at lodsejerne kan 
opnå fuld erstatning i stedet for en lovbunden kompensation.  
 
Baggrund: Folketingets Pesticidstrategi 2017-21 har som mål at nedbringe risikoen for forurening af 
grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 
Kommunerne skal, hvor der er behov for yderligere beskyttelse, forsøge at opnå frivillige aftaler med lods-
ejerne. Hvis ikke kommunerne kommer i mål med beskyttelsen inden udgangen af 2022, vil der i 2023 ved 
lov komme et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO.  
 
Der er i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet modtaget DUT-kompensation.  
 
Afledt drift:  
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Forundersøgelse Lillebælt og Haderslev Fjord  Stednr.: 089.502 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift  0,700 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Miljø og klima er en vigtig del af det at have en bæredygtig kommune. Der er derfor afsat 0,7 mio. kr. i 2021 
til forundersøgelse af Haderslev fjord og Lillebælt. 
 
Projektet understøtter bestræbelserne på at opnå bedre vandmiljø i Haderslev Fjord og Lillebælt. Hader-
slev Dam inddrages også i forundersøgelsen, da dens tilstand er en af forudsætningerne for at skabe 
bedre miljø i fjorden. Projektets formål er at optimere videns grundlaget for, hvordan vi mest effektivt kan 
opnå bedre vandmiljø, både i forhold til badevandskvalitet og miljøkvalitet. 
 
I samarbejde med Provas og eksterne rådgivere udvikles modeller for dammen og fjorden, som redskaber 
til at fastlægge, hvor og hvordan miljøforbedrende indsatser mest effektivt kan iværksættes (”mest miljø 
for pengene”). For at understøtte modellerne fortsættes overvågningen af badevandskvaliteten (bakterie-
målinger) på en række stationer i dammen og den indre del af fjorden.  
 
Parallelt gennemføres en undersøgelse af i hvilket omfang, de mange gæs og ænder i damparken bidra-
ger til forurening og forringelse af badevandskvaliteten. 
 
Desuden vil mulighederne blive undersøgt for at nedbringe næringsstoftilførslen fra oplandet til dam- og 
fjordsystemet, samt for at reducere den interne fosforbelastning i Haderslev Dam. Formålet er at be-
grænse algemængderne, som led i arbejdet for at opnå badevandskvalitet. Samtidig forventes det, at sta-
ten vil stille krav til dette i den nye vandområdeplan, som kommer i løbet af 2021. 
 
Endelig undersøges potentialet for at afprøve nye marine virkemidler til forbedring af miljøtilstanden som 
fx dyrkning af muslinger, etablering af stenrev, udplantning af ålegræs og sand-capping. Disse projekter vil 
desuden lokalt kunne øge de rekreative værdier og være til fordel for turisterhvervet og lokale erhvervsdri-
vende 
 
Afledt drift:  
Ingen. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

Projekt: Moltrup Landevej Stednr.: 222.564 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,300 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er meddelt anlægsbevilling til projektet i Byrådet den 30. april 2019 

Beskrivelse:  
Etablering af kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane på Moltrup Landevej ved Errestedvej er et igang-
værende projekt med opstart af skitseprojektering i 2019. 
I 2019 blev der givet anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til projektet, hvoraf der er afholdt 0,216 mio. kr. i 2019 
til projektering og landinspektøropmåling. I 2020 er afsat 0,184 mio. kr. blandt andet til ekspropriationspro-
ces. Uforbrugte midler i 2020 overføres til 2021 ved regnskabsafslutning 2020. 
 
På Byrådets møde den 25. juni 2019 er der besluttet overført 1,3 mio. kr. fra 2019 til 2020. I forbindelse med 
budgetlægning 2020 er dette beløb flyttet til 2021. 
 
Afledt drift:  
Ingen. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Banegårdspladsen Vojens Stednr.: 222.572 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 2,000 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er meddelt anlægsbevilling på 5 mio. kr. til projektet i Haderslev Byråd den 26. maj 2020 

Beskrivelse:  
Et igangværende projekt til 5 mio. kr., hvoraf der er afsat 3 mio. kr. i 2020. 
 
Banegårdspladsen i Vojens er meget nedslidt. Busholdepladsen er så sporkørt, at det er trafikfarligt at 
krydse den. Samtidigt er perronen så ujævn, at den ikke er tilgængelig for alle. For tilrejsende med tog eller 
bus er Banegårdspladsen ankomsten til kommunen og derfor et afgørende første indtryk af Haderslev Kom-
mune.  
 
Ombygningen af Banegårdspladsen er opdelt i to etaper; en nordlig etape der består af busforpladsen og 
den nordlige parkeringsplads (planlagt opstart 2020), og en sydlig etape der består af den sydlige parke-
ringsplads (planlagt opstart 2021).  
 
I den nordlige etape omfatter ombygningen etablering af en 45 meter lang busperron med plads til fire 
busser, en "kiss-and-ride"-bane som også kan anvendes til togbusser langs fortovet foran stationsbygnin-
gen, udvidelse af fortovsbredden foran stationsbygningen samt indskrænkning af parkeringsarealet fra 34 
til 17 parkeringspladser.  
 
Den sydlige etape omfatter en etablering af et grønt område samt ombygning af parkeringspladsen til 90 
graders parkering, så antallet af parkeringspladser kan bevares. 
 
I budgettet på i alt 5 mio. kr. indgår udgifter til ombygning af vej-, sti- og opholdsarealer, inventar og flytning 
af belysning. Der er ikke afsat midler til forskønnelse, da det er en forudsætning at Forum Vojens afsætter 
0,2 mio. kr. til forskønnelse af Banegårdspladsen. 
 
Afledt drift:  
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

Projekt: Anlægsprojekt i Gram Stednr.: 222.574 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,500 0,400 - - 

Afledt drift: - -   

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt  anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Haderslev Byråd besluttede på møde den 26. maj 2020 at spørge Vision Gram om et byudviklingsprojekt, 
og om det administrativt fremlagte anlægsønske om en cykelstiforbindelse til Gram lergrav ønskes frem-
met. 
 
Vision Gram er i en afklaringsfase. Der vil blive forelagt en bevillingssag for udvalg og Byråd i 2021, når 
projektindholdet er fastlagt af Vision Gram.  
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Kan først opgøres for 2023 og frem, når projektindholdet kendes. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Vedligehold af cykelstier Stednr.: 222.575 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,500 1,500 - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er meddelt anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der er et generelt efterslæb på vedligehold af kommunens cykelstier. Efterslæbet vil blive reduceret med 
de tilførte midler, der anvendes til udlægning af ny asfaltbelægning.  
 
Prioriteringen af indsatsen vil blive foretaget ud fra den generelle tilstand samt hvor der er mest trafik på 
cykelstierne.  
 
Afledt drift:  
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

 

Projekt: 2 minus 1 vej langs Erlevvej Stednr.: 222.576 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 0,800 - - - 

Afledt drift: -   - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er meddelt anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af ne-
denstående beskrivelse af de materielle forudsætninger. 

Beskrivelse:  
Udvalget for Plan og Miljø besluttede på møde den 10. september 2018, at der skal etableres 2 minus 1 
vej på Erlevvej for at gøre vejen mere trafiksikker. Udvalget for Plan og Miljø besluttede på møde den 2. 
december 2019 at søge midler til etablering af 2 minus 1 vej på landzonestrækningen.  
 
Løsningen indebærer, at der skiltes med 40 km/t på strækningen fra rundkørslen i Haderslev til byskiltet. 
De eksisterende hastighedsdæmpende foranstaltninger nedtages og erstattes af to vejbump og to hæ-
vede flader, som svarer til hastighedsbegrænsningen.  
 
Vejen har en stor rekreativ værdi, den benyttes meget som cykelrute blandt andet mellem Haderslev og 
Dyrhaven/Hindemade. 
 
Der er en del uheld på strækningen, der kan skyldes at hastigheden er for høj.  
 
Det må forventes, at hastigheden på vejen bliver lavere til glæde for de bløde trafikanter langs vejen, og 
de omkringliggende beboelser bliver mindre påvirket af trafikstøj. Projektet har således en positiv indvirk-
ning på trafiksikkerheden. 
 
Afledt drift: 
Der er ikke afsat midler til afledt drift. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Cykelstipulje med statsrefusion Stednr.: 222.577 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 
       Anlægsindtægt 

5,000 
 -2,000 

5,000 
 -2,000 

5,000 
 -2,000 

5,000 
 -2,000 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Staten har på Investeringsplan 2030, Aftale om et sammenhængende Danmark, afsat 1 mia. kr. 
 
Staten skriver i bemærkningen til Investeringsplan 2030 følgende: 
"Bedre cykelinfrastruktur. For at understøtte og videreudvikle cyklen som transportmiddel er der behov for 
at etablere sikker cykelinfrastruktur med tilstrækkelig kapacitet. Indsatsen kan omfatte anlæg af nye cykel-
stier, forbedring af eksisterende cykelstier eller andre anlægstekniske tiltag. Ligesom tidligere puljer vil 
der, for en del af puljen kunne etableres medfinansieringsordninger, hvormed kommuner kan ansøge om 
tilskud til kommunale projekter.  
 
Parterne noterer sig, at Vejdirektoratet i 2019 har undersøgt en række strækninger på statsvejnettet, hvor 
der er "huller" i det sammenhængende cykelstinet. I den forbindelse er identificeret en række projekter, 
som er relevante at undersøge nærmere som led i den løbende indsats for at styrke cykelinfrastrukturen 
langs statsvejene. 
Aftaleparterne er enige om at etablere en pulje på i alt 1,0 mia. kr. til bedre cykelinfrastruktur i hele landet 
som udmøntes løbende." 
 
Dette betyder, at der fortsat bliver åbnet op for mulighed for at søge tilskud til cykelprojekter i Cykelpuljen. 
 
Når cykelstiplanen foreligger, kan man med fordel prioritere projekter ud fra planen. 
 
Afledt drift:  
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Broer og bygværker Stednr.: 222.578 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 2,000 2,700 2,700 2,700 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Sikre værdien af kapitalapparatet 

Der er meddelt anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen, vedrørende det af-
satte beløb i 2021 på baggrund af nedenstående beskrivelse af de materielle forudsætninger. 

Beskrivelse:  
Haderslev Kommune har ca. 422 broer og bygværker. 
 
Der er oparbejdet et efterslæb på vedligehold af broer og bygværker, idet der siden kommunesammen-
lægningen kun har været afsat ca. 0,3 mio.kr. årligt til vedligeholdelse af broer og bygværker. Grundlaget 
for beløbsstørrelserne i skemaet er fremkommet efter tilstandsregistreringer af broer og bygværker, der er 
udført af Ommen & Møller i 2015 samt af COWI i 2019. 
 
Tilstandsregistreringerne viser, at der er et samlet efterslæb på 16,2 mio. kr. til brovedligeholdelse. Drifts-
afdelingen foreslår at efterslæbet hentes ved, at der afsættes et årligt beløb på 2,7 mio. kr. pr. år i 6 år fra 
2021 til og med 2026. I budgetforliget blev der prioriteret 2 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. årligt i de efterføl-
gende år. 
 
Der er 2 broer, som alene udgør en samlet omkostning på 4,3 mio. kr. i reparationsbehov. 

• Broen over Gelså på Pionervej udgør 0,9 mio. kr. i reparationsbehov og var oprindeligt planlagt til ud-
førsel i 2020. 

• Broen på Årupvej over Gelså ved den vestlige udkørsel til Ribe Landevej udgør 3,4 mio. kr. i reparati-
onsbehov og er planlagt til udførsel senest i 2023. 

Som noget særligt er broen på Årupvej kategoriseret som bevaringsværdig (opført i 1882). Der er i dag en 
vægtbegrænsning på broen på max 3.500 kg. 
 
Afledt drift:  
Ingen. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

Projekt: Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplan Stednr.: 222.579 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,000 1,000 1,000 1,000 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Den eksisterende trafiksikkerhedsplan udløber i år 2020. Trafiksikkerhedsplan 2020 havde til målsætning 
at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunens veje fra 2010 til 2020. Målsætningen følger 
Færdselskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020. 
 
Udvalget for Plan og Miljø har afsat midler til en opdatering af den eksisterende trafiksikkerhedsplan. På 
baggrund af analyser af uheldsdata udpeges fokusområder til den kommende trafiksikkerhedsplan. Det 
forventes at Færdselskommissionen i 2020 fremlægger en ny national vision for de kommende år. Det er 
tanken at den nationale handlingsplan skal danne baggrund for målsætningerne i den kommende trafiksik-
kerhedsplan.  
 
Realiseringen af den kommende trafiksikkerhedsplan kræver årlige trafiksikkerhedsinvesteringer. Der fo-
reslås en årlig pulje til trafiksikkerhedsprojekter som opfølgning på trafiksikkerhedsplanen og til ombygning 
af kryds og strækninger, som er uheldsbelastet. 
 
Afledt drift:  
Ingen. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Pulje til udmøntning af cykelstiplan Stednr.: 222.580 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 2,000 2,000 2,000 2,000 

Afledt drift: - -   0,030 0,030 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Haderslev Kommune forventer at vedtage en stiplan i 2020.  
Stiplanen udarbejdes med udgangspunkt i de stiforbindelser, som allerede findes i kommunen og bygger 
videre med henblik på at opnå et sammenhængende net af henholdsvis transportforbindelser og rekrea-
tive forbindelser.  
 
Målet er at skabe god tilgængelighed for bløde trafikanter til skole, fritidsaktiviteter, arbejde, uddannelse 
og offentlig transport samt at øge antallet af ture på cykel og til fods. Stiplanen vil indeholde en liste over 
mulige nye stier samt anlægsoverslag.  
 
Der afsættes en årlig pulje til udmøntning af projekter efter stiplanen. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
De afledte driftsudgifter skønnes til årligt at udgøre 1,5 % af anlægsomkostningerne. Der er ikke budget-
lagt med afledte driftsudgifter. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

Projekt: Funktionskontrakter på veje Stednr.: 222.581 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 18,500 19,500 19,500 19,500 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Vedligeholdelse af kapitalapparatet 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Med budgetforliget 2021-2024 er det besluttet at flytte funktionskontrakter på veje fra drift til anlæg.  
 
Der er indgået 15-årig funktionskontrakt på alle klasse 1, 2 og 3 veje fra 2013-2027. Der er afsat 4,8 mio. 
kr. hertil i 2021. Entreprenør skal vedligeholde klasse 1,2 og 3 asfaltveje ud fra nogle skadeskrav til asfal-
ten. Hvis kravene overskrides, skal entreprenøren bringe tilstanden op igen. Kontrakten indeholder også 
vedligehold af samme veje med hensyn til slaghuller og mindre skader. Entreprenøren har metodefrihed 
på reparationer og udlægning af asfalt. 
 
Der udføres tilstandsvurderinger på vejene af eksterne, i en turnus på 4 år. Dette er kommunens forplig-
telse i de 15 år ifølge kontrakten. Udgiften til tilstandsvurderinger er ikke en del af funktionskontrakten, de 
betales ved siden af, men er indeholdt i ovenstående budgettal. Tilstandsvurderingerne betales som et 
årligt beløb, der er et gennemsnit af udgifterne.  
 
Udover funktionskontrakten er der indgået en 4-årig rammeaftale fra 2020 til og med 2023. Der afsættes 
9,1 mio. kr. til rammeaftalen i 2021. Rammeaftalen omfatter opgaver indenfor asfaltarbejde, som ikke er 
omfattet af funktionskontrakten. Det er bl.a. asfaltarbejder og lapning af huller indenfor byskilte. Rammeaf-
talen dækker desuden arbejder på akutveje, inklusive lapning på klasse 4 veje udenfor byskilte.  
Kommunen udleverer hvert år en liste over årets asfaltarbejder til entreprenøren. Når arbejdet er udført, 
afregnes arbejdet i henhold til rammeaftalens prisliste. 
 
Til dækning af renoverings- og vedligeholdelsesarbejder i øvrigt er afsat 4,6 mio. kr. Disse opgaver forven-
tes hovedsageligt udført af eksterne. 
Kontrakter pristalsreguleres årligt, derfor bør afsatte beløb i overslagsår ville skulle prisfremskrives hvert 
år ved budgetlægning. 
  
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ingen. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Cykelsti Nustrup-Uldal Stednr.: 222.582 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 0,500 3,400 3,500 - 

Afledt drift: - - 0,107 0,107 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Projektet indeholder etablering af 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti langs Røddingvej fra Overgade i 
Nustrup til Uldalvej, se nedenstående oversigtskort. 
 
Projektet er beregnet til at koste 8,9 mio. kr. Der er indtil videre kun budgetlagt med 7,4 mio. kr. til projek-
tet. Efter detailprojektering og udbudsfase vil nyt overslag vise om det afsatte budget kan holde, eller om 
der skal findes yderligere finansiering til projektet i 2022 eller 2023. 
 
Formålet med projektet er at skabe en tryg forbindelse for cyklister mellem Nustrup og Vojens. Nustrup 
ligger ca. 6 km fra Skrydstrup og 9 km fra Vojens. Det meste af strækningen har cykelsti, men der er et 
missing link på 2,8 km langs Røddingvej, hvor cyklister skal færdes på kørebanen. Her er vejen 6,2 meter 
bred og hastighedsniveauet er meget højt. 15 % af køretøjerne køre over 97,7 km/t. Selvom trafikmæng-
derne med en gennemsnitlig årsdøgnstrafik på under 1.200 køretøjer om dagen ikke er store, så gør de 
høje hastigheder og vejens udformning, at den er utryg at færdes på som cyklist. 
 
Skolen i Nustrup går kun til 6. klasse. Eleverne skal derefter til Vojens. Cykelstien vil fungere som sikker 
skolerute for eleverne fra Nustrup. Cykelstien vil også være sikker forbindelse til de mange fritidsaktiviteter 
og arbejdspladser i Vojens og Skrydstrup. 
 
Beløbene er afsat således at der i 2021 udføres projektering og 2022 udføres ekspropriation og anlægsar-
bejder opstartes. I 2023 færdiggøres projektet. 

 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Udvidelse af driftsrammen med 1,5 % af anlægssummen svarende til 107.000 kr. årligt fra 2023. Beløbet 
er ikke afsat i budgetlægningen 2021-2024. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Aarø Havn molehoved Stednr.: 241.505 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 0,900 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Sikre værdien af kapitalapparatet 

Der er meddelt anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af ne-
denstående beskrivelse af de materielle forudsætninger. 

Beskrivelse:  
Der er foretaget inspektion af molehovedet på Aarø Havn. 
Inspektion viser væsentlige og markante skader på selve spunskonstruktionen. Der må således forventes 
at konstruktion ikke længere er funktionsdygtig, og at der kan opstå pludselige sætningsskader eller kol-
laps af kajarealet. Årsagen er at spunsprofilerne er nedbrudte og mangler forankring i havbunden. Et kol-
laps vil hindre for ind- og udsejling af Aarø Havn. 
 
I budgetforliget er der afsat rådighedsbeløb til renoveringsforslaget med ”Nødrenovering med ny fodspuns 
og efterfølgende forstøbning”. 
 
Renoveringen er en nødrenovering og må forventes at være midlertidig, indtil en permanent løsning er-
statter den nuværende moleopbygning. Molehovedet vil efter renovering stadig ikke være egnet til at op-
tage last fra transport eller oplæg af materialer. 
 
Oversigtskort med angivelse af molehoved – strækning K-L. 

 
 
Afledt drift:  
Ingen. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelse 
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Projekt: Forundersøgelse af tilslamning af Aarø Havn og Haderslev Inderhavn Stednr.: 241.506 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 0,300 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er meddelt anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen på baggrund af ne-
denstående beskrivelse af de materielle forudsætninger. 

Beskrivelse:  
På Aarø holder havnepersonalet løbende øje med vanddybderne, og deres vurdering er at inden for en 
kort årrække vil det være nødvendigt at oprense indsejlingen til færgen for at sikre dennes drift. 
 
Haderslev inderhavn blev i 2018 og 2019 uddybet. Det blev inden da vurderet, at der skulle fjernes ca. 
17.850 m3 slam, men bevillingen rakte kun til at fjerne ca. 13.000 m3. Der blev ved afleveringen lavet en 
slutpejling, som viste de dybder, som blev aftalt i tilpasningen af projektet. Kommunens havnepersonale 
har nu, efter flere klager fra lystbåde, registreret at nogle områder er begyndt at slamme til igen. 
 
For at få klarhed over omfanget af opgaven, ønsker Teknik og Miljø at pejle udvalgte områder i Haderslev 
inderhavn og indsejlingen til færgen på Aarø havn. Med den opdaterede viden kan kommunen begynde at 
lave udbudsmaterialet klar til udbud, så man allerede fra 2022 kan igangsætte uddybning, hvis det viser 
sig, at behovet er reelt. 
 
Afledt drift:  
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

 

Projekt: Forundersøgelse af eventuel udvidelse af Aarø Havn Stednr.: 241.507 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 0,500 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Sikre kapitalapparatet 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling ikke anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der gennemføres en forundersøgelse af en eventuel udvidelse af Aarø Havn.  
 
I det supplerende budgetmateriale til budgetlægningen 2021-2024 er to scenarier for renovering af mole-
hovedet. Der er afsat budget til en nødrenovering. Desuden er der i budgetmwaterialet et forslag til en 
større udbygning af Aarø Havn.  
 
Afledt drift:  
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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8.6. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl) U/I 2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget         

Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev U 9,410 3,000 - - 

Sundhedstiltag i Gram U 0,200 - - - 

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, I alt        9,610       3,000            -              -    

 

Projektbeskrivelser 

Projekt: Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev Stednr.: 488.521 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 9,410 3,000 - - 

Afledt drift: 0,400 0,200 0,200 0,200 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Region Syddanmark og Haderslev Kommune ønsker at udvide Sundhedscenter Haderslev med 650 m2. 
Projektet vil blive nærmere beskrevet efter gennemførelse af idébeskrivelsen, som er igangsat i foråret 
2020.            
 
Der er afsat 12,4 mio. kr. til Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev i samarbejde med Region Syddan-
mark.  
 
Der er modtaget tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 7,280 mio. kr. Beløbet er bogført i år 2020. I 
år 2020 afholdes der udgifter for 0,570 mio. kr. til idébeskrivelse af udvidelsen. 
 
Sundheds- og ældreministeriet har den 4. september 2020 godkendt, at anlægsprojektet afsluttes i løbet af 
2. kvartal 2022. Det godkendes således også, at det endelige regnskab og afrapportering for projektet frem-
sendes senest 30. september 2022. 
 
Det afsatte budget skal justeres i størrelsesorden 0,037 mio. kr. i budgetlægningen 2022-2025, således 
forudsætningerne om egenfinansiering i tilskudsansøgningen kan nås. 
  
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Der er ikke indregnet udgifter til møbler og IT-udstyr i anlægsprojektet. Derfor er der afsat særskilte drifts-
midler på 0,2 mio. kr. årligt tillagt 0,2 mio. kr. i det første år til møbler og IT-udstyr.   
 
I den nye tilbygning skal der både være regionale og kommunale funktioner. Derudover udlejes der area-
ler til private lejere.  
 
De afledte driftsudgifter til fællesarealer, el, vand og varme i den kommunale andel anslås at beløbe sig til 
0,5 mio. kr. årligt. Den forventede lejeindtægt fra private lejere anslås at være 0,3 mio. kr. årligt. Netto for-
ventes de afledte driftsudgifter at beløbe sig til 0,2 mio. kr. årligt.  
 
Beløbet dækker også sygeplejeklinikkens andel. Når den endelige fordeling foreligger, kan der ske en om-
postering af det korrekte beløb til Voksenudvalget.  
 
Der kan vises sig behov for en genberegning af afledt drift, når alle lokaler er fastlagt og fordelt i budget-
lægningen 2022-2025. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Sundhedstiltag i Gram Stednr.: 488.522 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 0,200 - - - 

Afledt drift: - - -  

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der er afsat beløb til i samarbejde med relevante aktører i Gram om at skabe en fælles fysisk markering af 
sundhedstiltag i Gram, fx i form af en fælles skiltning af sundhedstiltag under overskriften ”Sundheds-
fremme Gram”. 
  
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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8.7. Voksenudvalget 
 

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl) U/I 2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget           

Servicearealer på Højmarken i Gram U - 6,000 - - 

Servicearealer på Højmarken i Gram I - -0,600 - - 

Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmarken i Gram U 5,000 24,300 5,000 - 

Velfærdsteknologiske løsninger  U 1,000 1,000 1,000 1,000 

Have- og beskæftigelsesprojekt Odinsgården U 0,120 - - - 

Etablering af kommunalt aflastningstilbud U - - 3,700 - 

Voksenudvalget, I alt        6,120      30,700       9,700       1,000  

-heraf indtægter   - -0,600 - - 

-heraf ældreboliger   5,000 24,300 5,000 - 

 

Projektbeskrivelser 

Projekt: Servicearealer på Højmarken i Gram Stednr.: 018.511 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 
       Anlægsindtægt 

- 
- 

6,000 
-0,600 

- 
- 

- 
- 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der er fremsat ideforslag om opførelse af 16 demensvenlige boliger med tilhørende servicearealer på Høj-
marken i Gram.                                                                                                                       
 
Servicearealer og personaleforhold omfatter 260 m2 af det samlede byggeri på 1.460 m2. Rammebeløbet 
til servicearealer er 22.000 kr. pr. m2, hertil kommer udgiften til grunden på 0,276 mio. kr. svarende til en 
samlede anlægsudgift på 6,0 mio. kr. 
 
Servicearealtilskuddet udgør 0,6 mio. kr. I alt en samlet nettoudgift på 5,4 mio. kr. 
 
Afledt drift: 
De afledte driftsudgifter til servicearealerne forventes dækket fra frigjorte midler på Engparken. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmarken i Gram Stednr.: 019.500 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 5,000 24,300 5,000 - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Højmarken består i dag af 3 huse i et plan med i alt 26 boliger. Der er fremsat ideoplæg om udvidelse af 
Højmarken med 16 demensvenlige boliger med tilhørende servicearealer.  
 
Udvidelsen af Højmarken skal være et fleksibelt plejetilbud, som løbende kan bruges og tilpasses til flere 
forskellige slags indsatser fx plejebolig, aflastning på døgn- eller dagsbasis, et dagcenter-lignende tilbud 
med aflastning i dagtimerne eller et aften-/nattilbud for borgere med demenssygdom, som gør det svært 
for pårørende at sove om natten.    
 
Voksenudvalget har den 3. december 2019 behandlet plejeboliganalysen, som viser at der forventes at 
være et behov for 8 yderligere demenspladser i Haderslev Kommune i 2023. 
 
Udvidelsen er på 1.200 m2 ældreboliger og 260 m2 servicearealer, i alt 1.460 m2. Der er anvendt en m2-
pris på 27.500 kr. pr. m2 inkl. moms., svarende til en samlet udgift til boligareal på 33,0 mio. kr. Hertil 
kommer udgiften til grunden på 1,3 mio. kr., hvilket giver en totaludgift på 34,3 mio. kr. 
 
Rammebeløbene for at bygge almene plejeboliger (boligarealet) er efter den 1. august 2020 på 24.262,50 
kr. pr. m2 inkl. moms. I alt 29,2 mio. kr.        
 
Rammebeløbet kan finansieres med låneoptagelse på 25,7 mio. kr. (88%), grundkapitalindskud 2,9 mio. 
kr. (10%) og beboerindskud 0,6 mio. kr. (2%). Alle afsat i 2023. 
 
De eksisterende ældreboliger har afholdt udgiften til hele grunden, derfor skal grundudgifterne på 1,5 mio. 
kr. til de nye ældreboliger afregnes med de oprindelige ældreboliger. Lånet til de oprindelige ældreboliger 
skal nedsættes tilsvarende.  
 
Afledt drift: 
Huslejen i de nye boliger forventes at blive ca. 7.000 kr. pr. måned ekskl. forbrug. Borgerne vil kunne søge 
om boligydelse. Udgiften til boligydelse er ikke opgjort.   
 
I budgetforliget er det aftalt at Engparken udfases i forbindelse med etablering af de nye pladser på Høj-
marken. Driftsbudgettet overføres fra Engparken til Højmarken. 
 
Øvrige forhold: 
Hvis plejeboligerne i Engparken skal anvendes til andet end ældre og handicapboliger, skal restgælden 
dog indfries. I foråret 2020 udgør gælden ca. 7,4 mio. kr.  
 
Afledte anlægsprojekter og finansieringsposter af ovenstående projekt 
I tilknytning til dette projekt er der afsat  
 

• Rådighedsbeløb til Etablering af servicearealer på Højmarken i Gram med netto 5,4 mio. kr. i 
2022. 

• Budget til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden på 2,9 mio. kr. i 2023. 

• Optagelse af lån til ældreboligbyggeriet på 25,7 mio. kr. i 2023. 

• Budget til beboerindskudslån på 0,6 mio. kr. i 2023. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Velfærdsteknologiske løsninger  Stednr.: 527.504 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,000 1,000 1,000 1,000 

Afledt drift:     

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Ved at øge anvendelsen af velfærdsteknologiske og digitale løsninger kan borgeren opnå større fleksibili-
tet og fx undgå at køre til det kommunale tilbud eller vente på, at en fagperson skal komme i hjemmet på 
et bestemt tidspunkt. En styrket teknologisk og digital indsats vil give borgere med funktionsnedsættelser 
mulighed for selv at vælge de løsninger, der kan medvirke til at de bliver så selvstændige som muligt. Må-
let er at give borgerne større fleksibilitet, mere tryghed og mere velfærd for de samme eller færre midler.  
 
Afledt drift:  
Ingen.  
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

 

Projekt: Have- og beskæftigelsesprojekt Odinsgården Stednr.: 550.504 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 0,120 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Sansehaven på Odinsgård anlægges i et samarbejde mellem ansatte og pårørende med henblik på gen-
nem sansestimulering, at give bostedets borgere et mere indholdsrigt liv, hvad angår trivsel, sundhed og 
sociale relationer. Det er desuden målet at pårørende og personale skal inspireres til et mangeartet sam-
vær og arbejde med Odinsgårds beboere. 
 
Afledt drift:  
Ingen.  
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

 

Projekt: Etablering af kommunalt aflastningstilbud Stednr.: 552.500 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift - - 3,700 - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Beløbet afsættes til løbende etablering af specialpladser til både børne- og voksenområder herunder især 
aflastningstilbud.  
 
Pladserne søges etableret i Engparken, og beløbet afsættes til nødvendig særlig indretning, samt brand 
og alarmsikring.  
 
Beløbet afsættes i 2023 og forventes anvendt til etablering og løbende oprettelse af pladser efter beslut-
ning i Voksenudvalget og Socialudvalget.  
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8.8. Økonomiudvalget 
 

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl) U/I 2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget           

Byudvikling (Fredsted Vest) U 9,000 13,901 2,501 11,200 

Østergade/Honnørkajen. Klargøring af grund, samt etablering 
af udenoms arealer og pumpestationer 

U 4,800 - 1,000 1,200 

Østergade/Honnørkajen. Klargøring af grund, samt etablering 
af udenoms arealer og pumpestationer 

I -9,600 - - - 

Vojens Andelsboligforening - salgsindtægter I - -2,700 - - 

Salg af jord I -2,000 -2,000 -2,000 - 

Centerbyer U - 2,000 - - 

Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland U 1,353 1,353 1,343 1,400 

Gram Højskole U 5,000 - - - 

Bygningsvedligeholdelse m.v. U 25,770 32,300 32,300 32,300 

Haderslev som klima kommune U 1,022 1,022 1,022 1,000 

Borgerbudgettering Haderslev /Starup U - 1,000 1,000 1,000 

Strukturelle ændringer på borgernære områder U - 4,500 10,000 10,000 

Uudmøntet anlægspulje U -             - 26,000 45,000 

Økonomiudvalget, I alt     35,345    51,376    73,166  103,100  

-heraf indtægter   -11,600 -4,700 -2,000         - 

 

Projektbeskrivelser 

Projekt: Byudvikling (Fredsted Vest) Stednr.: 002.548 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 9,000 13,901 2,501 11,200 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
I budgettet for 2020 er afsat 7,3 mio. kr. til arealerhvervelsen i Fredsted og der er forudsat optaget lån til 
erhvervelsen. Der er skønnet en udgift til arealerhvervelse på omkring 7,0 mio. kr. – som dog først kendes 
når lokalplan nr. 10-37 for boligområde ved Fredsted, Haderslev er endelig vedtaget sidst på året 2020. 
Lokalplanen er hjemmelsgrundlaget til at foretage ekspropriation af de supplerende arealer der skal erhver-
ves. 
 
Lokalplan 10-37 for boligområde ved Fredsted, Haderslev rummer mulighed for at byggemodne 56 åben-
lave boliger eller op til 75 tæt-lave boliger. 
 
Der er i dette anlægsprojekt afsat 36,602 mio. kr. i perioden 2021-2024 til byggemodning af Fredsted Vest. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Østergade/Honnørkajen. Klargøring af grund, samt etablering af 
udenoms arealer og pumpestationer 

Stednr.: 003.500 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 
       Anlægsindtægt 

4,800   
-9,600 

- 
- 

1,000 
- 

1,200 
- 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Østergade/Honnørkaj projektet er budgetlagt med 7 mio. kr. til anlægsudgifter og 9,6 mio. kr. til salgsind-
tægter.  
 
Haderslev Byråd har i mødet den 26. marts 2019, pkt. 28 godkendt et salg af en række arealer på Haderslev 
Havn. I sagen er der redegjort for økonomien, som består af salg af en grund til 9,6 mio. kr., salgsudgifter 
på 4,6 mio. kr. (og indarbejdet med 4,8 mio. kr. inkl. museumsudgifter) og udgifter til grundkapitalindskud 
på 17,2 mio. kr. Netto en samlet udgift på oprindeligt 12,4 mio. kr.  
 
Der foregår løbende drøftelser omkring projektet, hvorfor der på et senere tidspunkt kan være behov for at 
revidere de økonomiske forhold. Blandt andet har kommunen bedt SKAT om et bindende svar, hvorvidt der 
skal svares moms af salgsindtægten. SKAT har oplyst, at ejendomme og tilhørende grundareal kan sælges 
uden moms, men at der for ejendomme hvor Skipperhuset ApS ejer bygningerne skal svares moms. Købs-
aftalen vil blive tilrettet når den endelig afgørelse foreligger fra SKAT. 
 
Økonomiudvalget har i mødet den 20. maj 2019, pkt. 24 anbefalet, at Forhandlingsudvalgets resultat om-
kring forskønnelse af de to pumpestationer, som oprindeligt beløb sig til 2,3 mio. kr. Det er efterfølgende 
aftalt med køber og Provas, at den lille pumpestation nedlægges og en ny opføres på arealet tilhørende 
kommunen og beliggende umiddelbart op til det købte areal. Samtidig er det aftalt at køber skal bidrage til 
forskønnelse af den store pumpestation. Den kommunale udgift kan på den baggrund reduceres til 1,0 mio. 
kr. i 2023. 
 
Når byggeriet er opført, vil der være udgifter på 1,2 mio. kr. til etablering af udenoms arealer m.v. langs dele 
af strækningen af Jomfrustien samt ved Honnørkajen.  Det skal bemærkes, at der ikke er afsat midler til 
fornyelse af kajkonstruktionen langs Honnørkajen. 
 
Beløbet til grundkapital har ændret sig som følge af ændringer i m2 og takst. Den kommunale grundkapital 
kommer til at beløbe sig til 18,4 mio. kr.  
 
Byrådet skal i november mødet 2020 godkende lokalplan for området. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
De afledte driftsudgifter til vedligehold og renholdelse af udenoms arealerne er ikke beregnet. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Vojens Andelsboligforening - salgsindtægter Stednr.: 005.509 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsindtægt - -2,700 - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og Investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der er afsat en forventet en salgsindtægt på 2,7 mio. kr. i år 2022. 
 
Der forventes solgt en grund til Vojens Andelsboligforening, beliggende vest for Stadion Alle 5A, matr.nr. 
183g, Vojens Ejerlav.  
 
Betingelser for gennemførelse:  
Der er afsat midler til grundkapitalindskud på 10,9 mio. kr. i år 2022. I budgetlægningen 2022-2025 skal der 
budgetlægges en forøgelse på 0,4 mio. kr. til i alt 11,2 mio. kr.  
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ingen relateret til salget. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

 

Projekt: Salg af jord Stednr.: 005.510 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift -2,000 -2,000 -2,000 - 

Afledt drift: - -  - 

Kategori: Udviklings- og Investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der er en forventet salgsindtægt på 2 mio. kr. årligt i årene 2021-2023. 
 
Økonomiudvalget har i mødet den 21. oktober 2019 truffet principbeslutning om salg af arealer fra potenti-
alelisten.  
 
Kommunen ejer mere end 2.800 ejendomme/parceller og i alt ca. 800 ha. Først og fremmest er der tale om 
arealer, som er erhvervet med henblik på by- og erhvervsudvikling eller af infrastrukturelle hensyn.  
 
Arealerne på potentialelisten er således ikke i kommuneplanen udlagt til bolig- eller erhvervsformål, eller 
indgår som perspektivarealer.  
 
Betingelser for gennemførelse:  
Beslutningskompetencen til at udbyde arealer til salg ligger hos Økonomiudvalget.  
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Centerbyer Stednr.: 015.515 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift - 2,000 - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og Investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der er i år 2022 afsat 2 mio. kr. til centerbyer til fornyelse af infrastruktur i center-byerne (Gram, Vojens og 
Haderslev). Det vil sige til pladser, fortove, gader, byrums-inventar m.v.  
 
Økonomiudvalget drøfter det nærmere indhold med henblik på senere prioritering. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ved udmøntning af anlægsbeløbet, skal der særskilt findes finansiering til evt. afledte driftsudgifter. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

Projekt: Anlægstilskud Brand og Redning  Stednr.: 095.510 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,353 1,353 1,343 1,400 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Sikre værdien af kapitalapparatet 

Der er meddelt anlægsbevilling på 1,353 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Beredskabskommissionen har på sit møde den 3. juni 2020 godkendt budgettet for 2021-2024 i overens-
stemmelse med Brand & Redning Sønderjyllands vedtægter, pkt. 14.1. Budgettets vedtagelse og tilhø-
rende bilag fremgår af punkt 3 af referatet af Beredskabskommissionens møde den 3. juni 2020.  
 
Drifts- og anlægsudgifter for 2021 er fremskrevet med anbefalingerne i KL´s budgetvejledning for 2021 jf. 
Brand & Redning Sønderjyllands vedtægter, pkt. 14.3.  
 
Såvel drifts- som anlægstilskud for 2021 skal betales til Brand & Redning Sønderjylland i to halvårlige ra-
ter, henholdsvis 1. januar 2021 og 1. juli 2021, jf. Brand & Redning Sønderjyllands vedtægter, pkt. 16.3.  
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Der er afsat særskilt driftsbudget på 12 mio. kr. årligt. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

Projekt: Gram Højskole Stednr.: 364.512 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 5,000 - - - 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Den selvejende institution Gram Højskole har søgt om anlægstilskud på 5 mio. kr. til etablering af højsko-
len i det gamle sygehus i Gram.  
 
Haderslev Kommune har stillet garanti til Gram Efterskole, som er gået konkurs. I tilfælde af, at Gram Høj-
skole ikke realiseres skal 3 mio. kr. finansiere garantien.  
 
Garantistillelsen kan blive et issue i udmøntningen af midlerne. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ingen. 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Bygningsvedligeholdelse m.v. 2021 Stednr.: 650.545 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 25,770 32,300 32,300 32,300 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Sikre værdien af kapitalapparatet 

Der er ikke meddelt ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der har tidligere år været afsat 8,3 mio. kr. på drift til bygningsvedligeholdelse. Disse midler er i budget-
lægningen 2021-2024 samlet med anlægsmidlerne til bygningsvedligeholdelse på dette anlægsprojekt.  
 
I Hjælpepakke II i foråret 2020 blev det besluttet at fremrykke bygningsvedligeholdelse for 5 mio. kr. fra 
2021 til 2020 afledt af COVID-19. 
 
Haderslev Kommune har ca. 190 ejendomme med ca. 660 bygninger på og med et samlet etageareal på 
ca. 290.000 m2. Der er tale om en meget blandet bygningsmasse bestående af skoler, børnehaver, pleje-
centre, administrationsbygninger offentlige toiletter, entreprenørbygninger, sportshaller m.v. 
 
Det politiske styringsredskab er ”Retningslinjer for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger”. 
 
Midlerne til bygningsvedligehold anvendes primært til større vedligeholdelsesopgaver på klimaskærm og 
tekniske installationer i de kommunale bygninger inkl.: 

• Asbestrenoveringer af skoler, børnehaver m.v.  

• Undersøgelse af og Radon-sikring i bygninger  

• Kloaksepareringer 

• Energibesparende foranstaltninger 

• AT-påbud. Sikring af et godt arbejdsmiljø og sikring af et godt indeklima 

• Pulje til færdiggørelse af byggeopgaver, hvor der er aflagt anlægsregnskab.  
 
Afledt drift:  
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Haderslev som klima kommune Stednr.: 650.546 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,022 1,022 1,022 1,000 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Midlerne er afsat til at markere, at klima er en vigtig del af det at have en bæredygtig kommune. Målet er 
at nedbringe energiforbruget. 
 
Haderslev Byråd har i mødet den 29. september 2020 besluttet at ansøge om deltagelse i klimaprojektet 
DK2020. Der er 2 ansøgningsrunder med plads til 40 kommuner i hver. Den første i november 2020 og 
den anden i november 2021. 
 
Ved deltagelse i DK2020 får kommunerne en metode til at udarbejde en klimaplan, som har til formål, at 
kommunen bliver modstandsdygtig over for klimaforandringer og kan leve op til Paris-aftalens formål om 
at opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050. 
 
Som deltager i DK2020-forløbet, vil det betyde at kommunen igennem projektperioden på cirka halvanden 
år vil få hjælp til at lave klimaplan, herunder 

• løbende sparring og rådgivning fra regionale organisationer samt videns bidrag fra den grønne tænke-
tank Concito,  

• workshops og konferencer om internationale standarder for klimaplanlægning 

• deltagelse i læringsnetværk med andre kommuner 

• mulighed for at søge konsulentbistand 

• synlighed gennem landsdækkende kommunikations- og presseindsats 

• godkendelse af klimaplanen efter den internationale standard Climate Action Planning Framework 
CAPF. 

 
Deltagelse i DK2020 forudsætter dedikerede ressourcer hos kommunen, og det anslås at svare til ansæt-
telse af et årsværk. Økonomien er et årsværk på 0,6 mio. kr. det første år og 0,3 mio. kr. det sidste halve 
år plus rådgiverydelser for 0,3 mio. kr. det første år.  
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ressourceforbrug til 1 årsværk i 1 ½ år finansieres indenfor anlægsprojektet. 
  

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

 

Projekt: Borgerbudgettering Haderslev/Starup – Økonomiudvalget Stednr.: 668.510 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift - 1,000  1,000   1,000 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og Investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse: .  
Det er 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 borgerbudgettering i 
Haderslev/Starup området. 
 
Afledte driftsudgifter og -indtægter:  
Ingen.  
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Strukturelle ændringer på borgernære områder – Økonomiudvalget Stednr.: 676.506 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift - 4,500  10,000   10,000 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og Investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Omstillingspulje til lokalbyer med henblik på understøttelse af strukturelle ændringer for at afhjælpe konse-
kvensen af lokale ændringer i befolkningssammensætningen. 
 
Afledte driftsudgifter og -indtægter:  
Ingen.  
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

 

Projekt: Uudmøntet anlægspulje Stednr.: 667.506 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift - -  26,000   45,000 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og Investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Der er afsat en uudmøntet anlægspulje, som kan udmøntes i en senere budgetlægning. 
Rådighedsbeløbene er finansieret i budgetforliget 2021-2024. 
 
Afledte driftsudgifter og -indtægter:  
Ingen.  
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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8.9. Landdistriktsudvalget 
 

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl) U/I 2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget           

Pulje til Landsbyfornyelse  U 6,400 3,000 2,500 2,500 

Pulje til Landsbyfornyelse I -3,800 -1,800 -1,500 -1,500 

Borgerbudgettering U 1,346 1,346 1,346 1,300 

Landdistriktspulje U 1,000 1,000 1,000 1,000 

Landdistriktsudvalget, I alt        4,946       3,546       3,346       3,300  

-heraf indtægter   -3,800 -1,800 -1,500 -1,500 

 

Projektbeskrivelser 

Projekt: Pulje til Landsbyfornyelse  Stednr.: 015.517 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 
       Anlægsindtægter 

6,400 
-3,800 

3,000 
-1,800 

2,500 
-1,500 

2,500 
-1,500 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Puljen til Landsbyfornyelse kan anvendes i byer med under 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det er 
således kun i byerne Haderslev og Vojens, at puljen ikke kan anvendes. 
 
Puljen kan anvendes til områdefornyelse, istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og 
andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og er-
hverv, nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger, fjernelse af skrot og affald på boligejen-
domme, kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, om-
bygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger, indretning af 
byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver - eller har givet støtte til nedrivning efter by-
fornyelsesloven samt genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller 
kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger. 
 
En af kommunens retningslinjer for tildeling af midler fra Puljen til Landsbyfornyelse er at prioritere de pro-
jekter, der er mest synlige. Et projekt midt i en landsby er derfor mere tilbøjelig til at få støtte end et projekt 
ude i det åbne land, og et veludført projekt vil i mange tilfælde gavne en hel landsby. For eksempel vil en 
nedslidt ejendom midt i en landsby, der rives ned, i høj grad gavne de nærmeste naboer med for eksem-
pel øget salgbarhed af ejendommene. 
 
Hvis der, efter at have fjernet de mest synlige bygninger, stadig er penge tilbage i puljen, vil indsatsen 
blive rettet mod knap så synlige bygninger – for eksempel i det åbne land. 
 
Hvert år i februar tildeler staten rammer til landsbyfornyelse. Statens rammer svarer til det kommunen kan 
få hjem i statsrefusion. Refusionssatsen er 60 % af afholdte udgifter.  
 
Anlægsindtægten i 2021 er budgetteret på baggrund af forventet ramme 2021 ud fra finanslovforslag 2021 
tillagt kommunens uforbrugte ramme fra 2020. Den endelige ramme for 2021 kendes først i februar 2021.  
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ingen, med mindre det er kommunale bygninger, som nedrives. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Borgerbudgettering  Stednr.: 668.508 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,346 1,346 1,346 1,300 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Midlerne ønskes anvendt til udvikling af landdistrikterne.  
 
I 2020 er midlerne fordelt med 1,247 mio. kr. til Borgerbudgettering, 0,020 mio. kr. til tilskud til LAG Små-
øerne og de resterende 0,079 mio. kr. er afsat i Landdistriktsudvalgets udviklingspulje.  
 
Det forventes, at de afsatte midler i 2021, disponeres i lighed med 2020. 
 
I 2020 har hvert landdistrikt, efter anmodning, haft mulighed for at få tildelt et tilskud på 50.000 kr. fra pul-
jen til rådighed for aktiviteter i det enkelte landdistrikt efter eget ønske, f.eks. mindre driftsopgaver, dog 
ikke løn. Alle borgere i det konkrete lokalsamfund skal have mulighed for at involvere sig, komme med 
projektforslag, samt indflydelse på hvilke projekter, der skal gennemføres. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ingen. 
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

 

Projekt: Landdistriktspulje Stednr.: 668.509 

Økonomi (i mio. kr./2021 p/l) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Anlægsudgift 1,000 1,000 1,000 1,000 

Afledt drift: - - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Der er ikke meddelt ikke anlægsbevilling til projektet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

Beskrivelse:  
Puljen som Landdistriktsudvalget kan udmøntes til projekter der er for store til Borgerbudgettering og for 
små til kommunens budget.  
 
Udmøntning kan evt. anvendes til forskellige tiltag, herunder til projekter med direkte relevans til udvalgets 
udarbejdede politik for området - Forbindelse og Fællesskaber. 
 
Herudover kan midlerne prioriteres til for eksempel projekter der supplerer eller erstatter tilskudsmulighe-
derne i kraft af eksempelvis Facilitetspuljen i regi af Udvalget for Kultur og Fritid. 
 
Afledte driftsudgifter og – indtægter: 
Ingen.  
 

”+” betyder udgifter/mindre indtægter ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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9. Grundkapitalindskud 
 

Landsbyggefonden har til formål at støtte og udvikle alment boligbyggeri gennem forskellige tilskuds- og låne-

ordninger.  

Der er i 2021 afsat 18,2 mio. kr. til grundkapitalindskud til Haderslev boligselskabs projekt Østergade/Honnør-

kajen, og 2,2 mio. kr. til grundkapitalindskud for Boligselskabet af 1943 i Vojens’ boligprojekt ved Over Jerstal-

vej 5 i Vojens.  

I 2022 er der afsat 10,9 mio. kr. til grundkapitalindskud til byggeri på ”Slagterigrunden i Vojens” som opføres 

af Vojens Andelsboligforening.  

I 2023 er der afsat 2,9 mio. kr. til grundkapitalindskud til opførelse af ældreboliger på Højmarken i Gram. 

Desuden er der i alle årene afsat 0,9 mio. kr. til kommunens andel til kapitaltilførsel ud fra 1/5-delordning. 

Det kommunale grundkapitalindskud vil være mellem 8 og 12 pct. for familieboliger afhængig af den gennem-

snitlige boligstørrelse, hvilket gør at kommunen indskyder færrest penge ved byggeri af små boliger og flest 

penge ved byggeri af store boliger. Det kommunale grundkapitalindskud for ungdomsboliger og ældreboliger 

er på 10 pct. Tabellen viser de afsatte beløb til indskud i Landsbyggefonden.  

 

 

Grundkapitalindskud (Beløb i mio. kr. i 2021 pl) U/I 2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget      
Østergade/Honnørkajen  U 18,180 - - - 

Vojens Andelsboligforening  U - 10,900 - - 

Boligselskabet af 1943 U 2,200 - - - 

Ældreboliger Gram U - - 2,900 - 

Kapitaltilførsel  U 0,900 0,900 0,900 0,900 

Grundkapitalindskud, I alt    21,280 11,800 3,800 0,900 

 

 

Projektbeskrivelser 

Projekt: Grundkapitalindskud Østergade/Honnørkajen Funktion: 8.32.24 

Økonomi (i mio. kr./lb.priser) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Finansudgift 18,180 - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Beskrivelse:  

Haderslev Boligselskab ønsker at opføre 96 almene boliger på havnen i Haderslev. Boligerne opføres i 

samarbejde med en privat investor der samtidig opfører et antal private boliger. 

 

I det tekniske budget er der afsat 18,2 mio. kr. i år 2021 til grundkapitalindskud i anlægsprojektet Øster-

gade/Honnørkajen. Grundkapitalen er beregnet på baggrund af et areal på 9.024 m2 med 96 boliger. 

Projektet medfører kommunal grundkapital på 18,4 mio. kr. 

 

Kommunens andel til grundkapitalindskud er steget med 0,3 mio. kr., som skal afsættes i budgetlægningen 

2022-2025. 

 

Haderslev Byråd har den 30. oktober 2018 tilkendegivet at de vil medvirke til at fremme boligprojektet. 

 

Byrådet godkender i november mødet 2020 lokalplan for området. 
”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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Projekt: Grundkapitalindskud Vojens Andelsboligforening Funktion: 8.32.24 

Økonomi (i mio. kr./lb.priser) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Finansudgift - 10,900 - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Beskrivelse:  

Vojens Andels-Boligforening ønsker at opføre 50-60 almene boliger i Vojens i samarbejde med en privat 

investor. I projektet opføres en mindre del af boligerne af den private investor, i tilknytning til de almene 

boliger. Økonomiudvalget har den 18. marts 2019 ønsket at et projekt med en privat investor indgik i bud-

getforhandlingerne. Projektet medfører kommunal grundkapital på 10,9 mio. kr.  

 

Vojens Andels-Boligforening har i sommeren 2020 ønsket at projektet opføres som rent alment projekt. Et 

rent alment projekt medfører kommunal grundkapital på ca. 11,2 mio.kr.  

 

Der er brug for at forøge det afsatte grundkapitalindskud med 0,4 mio. kr. i budgetlægningen 2022-2025. 
”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

Projekt: Grundkapitalindskud Boligselskabet af 1943 Funktion: 8.32.24 

Økonomi (i mio. kr./lb.priser) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Finansudgift 2,200 - - - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Beskrivelse:  

Boligselskabet af 1943 i Vojens ønsker at opføre 12 almene boliger i Vojens. 

 

Økonomiudvalget ønskede i mødet den 20. maj 2019, at projektet indgik i budgetlægningen 2020-2023.  

 

På den baggrund er der afsat grundkapital på 2,2 mio. kr. 
”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

Projekt: Grundkapitalindskud Ældreboliger i Gram Funktion: 8.32.24 

Økonomi (i mio. kr./lb.priser) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Finansudgift - - 2,900 - 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Beskrivelse:  

Haderslev Kommune planlægger at opføre 16 ældreboliger på Højmarken i Gram. Der henvises til an-

lægsbeskrivelsen under Voksenudvalgets område. 

 

På den baggrund er der afsat grundkapital på 2,9 mio. kr. 
”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 

 

Projekt: Kapitalindskud Funktion: 8.32.24 

Økonomi (i mio. kr./lb.priser) 2021 2022 2023 2024 

U/I: Finansudgift 0,900 0,900 0,900 0,900 

Kategori: Udviklings- og investeringsprojekter 

Beskrivelse:  

Boligselskaberne har mulighed for at søge om godkendelse af ombygningsprojekter m.v. i støttet bolig-

bygggeri. 

 

På den baggrund er der afsat 0,9 mio. kr. årligt til kapitalindskud. 
”+” betyder udgifter/mindre indtægter      ”-” betyder indtægter/mindre udgifter/henlæggelser 
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10. Takstoversigt for Haderslev Kommune 2021 
 

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, er 
der udarbejdet en takstoversigt til budgettet. Taksterne er godkendt af Byrådet. Det drejer sig om takster for 
ydelser til borgerne for benyttelse af kommunale tilbud.  
 

Udvalget for Børn og Familier Beløb i hele kr.  
   

Dagtilbud      
 
Dagpleje 2020 2021 

Fuldtidspladser, betaling i 11 måneder 2.578 2.633 
Deltidspladser 32 timer, betaling i 11 måneder 2.192 2.238 
Deltidspladser 30 timer, betaling i 11 måneder (ifbm. barsel) 1.679 1.720 

   
Daginstitutioner 0-2 årige   
Fuldtidspladser, betaling i 11 måneder 3.114 3.294 
Deltidspladser 20 timer, betaling i 11 måneder 1.868 1.976 
Deltidspladser 30 timer, betaling i 11 måneder (ifbm. barsel) 2.271 2.388 

   
Daginstitutioner 3-6 årige   
Fuldtidspladser, betaling i 11 måneder 1.999 2.100 
Deltidspladser 20 timer, betaling i 11 måneder 1.200 1.260 
Deltidspladser 30 timer, betaling i 11 måneder (ifbm. barsel) 1.588 1.657 

   
Taksten udgør 25% af bruttodriftsudgiften jfr. dagtilbudslovens § 31-§34.    
Taksten opkræves over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri.   
Fra 2019 fik forældre på barsel ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til 
børn i husstanden.   
 
   

   
Tilskud til privatinstitutioner     

Driftstilskud pr. måned i 12 måneder (inkl. administration og bygnin-
ger) 0 - 2 år 2020 2021 

Driftstilskud pr. fuldtidsplads 7.681 8.056 
Driftstilskud pr. deltidsplads 20 timer 3.135 3.288 

   
Driftstilskud pr. måned i 12 måneder (inkl. administration og bygnin-
ger) 3-6 år   
Driftstilskud pr. fuldtidsplads 5.235 5.535 
Driftstilskud pr. deltidsplads 20 timer 2.137 2.259 

   
 
Tilskud til private børnepassere og pasning af egne børn   

Tilskud til privat pasning 0 - 2 år pr. måned   
Tilskud til privat børnepasning (private børnepassere) 5.214 5.350 
Tilskud til pasning af egne børn 5.658 5.910 

   
Tilskud til privat pasning 3-6 år år pr. måned   
Tilskud til privat børnepasning (private børnepassere) 3.731 3.909 
Tilskud til pasning af egne børn 4.124 4.317 

   
Forældre kan få tilskud til pasning af egne børn. Tilskuddet til pasning af 
egne børn må maximalt udgøre 85 % af den billigste nettodriftsudgift i et 
dagtilbud i samme aldersgruppe i kommunen. I Haderslev Kommune er be-
sluttet 75 % af nettodriftsudgiften.      

   
SFO 2020 2021 

Heldagsmodul pr. måned i 11 måneder pr. år 1.782 1.817 
Eftermiddagsmodul pr. måned i 11 måneder pr. år 1.426 1.453 
Morgenmodul pr. måned i 11 måneder pr. år 731 745 

   
Takster i juli måned   



 

Side 108 af 118 
 

Sommerferieordning, betaling pr. uge i ferieperioden  1.112 1.134 
   
 
Ungdomsklubber 2020 2021 

Ungdomsklubber kr. pr.  halvår 100 100 
Derudover betaling ved deltagelse i aktiviteter afhængig af aktivitet      
   
 
Ungdomsskole 2020 2021 

Førstehjælp til knallertkørekort   375 385 
Knallertkørekort (fastsat af Rådet for sikker trafik) 490 500 
2. teoriprøve til knallertkørekort (fastsat af Rådet for sikker trafik) 220 230 
2. køreprøve til knallertkørekort (fastsat af Rådet for sikker trafik) 220 230 
Jagttegn 750 775 
Speedbådskørekort 800 800 

   
Derudover betaling ved deltagelse i aktiviteter afhængig af aktivitet      

Naturskolen (andre brugere end kommunale folkeskoler) pr. time (mindst 2 
timer pr. gang)             515  525 

   
 
Kommunale specialskoler (inkl. serviceændringer fra 2019) 2020 2021 

Louiseskolen undervisning pr. dag ekskl. befordring - elevkategori 1 818 718 
Louiseskolen undervisning pr. dag ekskl. befordring - elevkategori 2 1.337 1.299 
Louiseskolen undervisning pr. dag ekskl. befordring - elevkategori 3 1.803 1.748 
Louiseskolen undervisning pr. dag ekskl. befordring - elevkategori 4 2.313 2.247 
Louiseskolen undervisning pr. dag ekskl. befordring - elevkategori 5 1.502 1.445 
Louiseskolen fritids. pr. dag ekskl. befordring - elevkategori 1 morgen 105 99 
Louiseskolen fritids. pr. dag ekskl. befordring - elevkategori 1 eftermid. 210 197 
Louiseskolen fritids. pr. dag ekskl. befordring - elevkategori 2 morgen 212 199 
Louiseskolen fritids. pr. dag ekskl. befordring - elevkategori 2 eftermid. 568 533 

   
 
Folkeskoler 2020 2021 

Gymnastiksale             206              210  
Klatrevæg             390              398  
Leje af borde kr. pr. stk.               47                48  
Leje af stole kr. pr. stk.               17                17  
Leje af klapstole kr. pr. stk.                7                 7  
Leje af bænke kr. pr. stk.               31                32  
Transport af borde, stole kr. pr. læs          1.726           1.760  
Plader/ben kr. pr. stk.                26                26  
Faglokaler pr. time             206              210  
Andre lokaler pr. time             145              148  
Administration og pæd. psyk. undersøgelse af børn på socialpædagogiske   
opholdssteder.          1.502           1.531  
Arbejdstime (ej undervisning) pr. lærer i folkeskolen (1.680 dele) kr. pr. t.             306              312  
PPR servicering af børn fra andre kommuner på Louiseskolen og øvrige 
specialtilbud pr. døgn 53 54 

   
 
Undervisning i IT-kompenserende klasse 2020 2021 

Kort kursus (2 uger med 6 elever) pr. elev pr. år        12.478         12.721  
Langt kursus (10 uger med 8 elever) pr. elev pr. år (2018= 12 uger m 12 
elever)        31.938         32.561  
Tilknyttet elev efter kursus pr. år 8.374 8.537 

   
 
Undervisningsdag i Skaberiet 

 
2020 

 
2021 

1 undervisningsdag à 5 t. med max. 30 elever (for ikke kommunale dagtil-
bud og skoler) 3.586 3.656 

   
  



 

Side 109 af 118 
 

Lagoniskolens aula 2020 2021 

Aulaleje pr. time indtil kl. 17             178              181  
Aulaleje pr. time efter kl. 17             234              238  
Større arrangementer første time             323              329  
Øvrige timer             222              227  
Bistand fra teknisk servicepersonale pr. time             177              180  
Leje af køkken pr. gang 415 423 

   
 
Sønderballe lejrskole 2020 2021 

Leje af lejrskole for foreninger og kommunale institutioner pr. døgn:   
Grundgebyr          1.145           1.167  
Grundgebyr for 3 timers arrangement              429              437  
Timepris ud over grundgebyr ved 3 timer arrangement             143              146  
Pr. overnatning 572 583 

   
Leje af lejrskole for andre end foreninger og kommunale institutioner 
pr. døgn:   
Grundgebyr 1/5-30/9          1.711           1.744  
Grundgebyr for 3 timers arrangement 1/5-30/9             642              655  
Timepris ud over grundgebyr ved 3 timer arrangement             214              219  
Grundgebyr 1/10-30/4          2.395           2.442  
Grundgebyr for 3 timers arrangement 1/10-30/4             898              916  
Timepris ud over grundgebyr ved 3 timer arrangement             300              306  
Pr. overnatning 622 634 

   
            

Udvalget for Kultur og Fritid  Beløb i hele kr.    
Musikskole 2020 2021 

Rytmik/småbørnshold - 2 rater á 360 kr. 710 720 
Musikalsk legestue (1-5 år) /violinlegestue/ukulelegestue - 2 rater á 360 kr. 710 720 
Max Musik 6 rater á 240 kr. 1.410 1.440 
Juniormusik 10 rater á 219 kr. 2.190 2.190 
Hold op til 4 elever 10 rater á 280 kr. 2.750 2.800 
Klaverlaboratorium á 6 elever - 10 rater á 350 kr. 2.750 3.500 
Familieklaver – 10 rater á 280 kr. 2.750 2.800 
Soloinstrumenter/vokal – 10 rater á 465 kr. 4.550 4.650 
Kun Sammenspil – 8 rater á 215 kr. 1.680 1.720 
Voksenkor – 8 rater á 265 kr.  2.080 2.120 
Voksne over 25 år – 10 rater á 612 kr. 6.000 6.120 
Talentlinjen/Performence Akademi – klassisk: Solo, sammenspil, teori/høre-
lære – 10 rater á 640 kr. 6.250 6.400 
Talentlinjen/Performence Akademi – rymisk: Solo, sammenspil, teori/høre-
lære – 10 rater á 640 kr. 6.250 6.400 
Instrumentleje – 10 rater á 95 kr. 1.100 950 
Salg af ydelse til børnehaver, folkeskoler m.v. (enkelte lektioner á 45 minut-
ter) Prisen udregnes evt. dynamisk efter antal lektioner der købes 695 750 
Salg af matemusik – pr. lektion  795 

   
Elever over 25 år er ikke omfattet af Haderslev Kommunes tilskudsordning, 
og skal derfor betale forhøjet deltagerbetaling.   
Musikskolen råder over en del instrumenter. Disse kan lejes af musiksko-
lens elever.         
Taksterne vedrører skoleåret 2020/2021       
Takster for private og kommercielle bruger samt generelle takster fremgår 
af nedenstående med følgende undtagelser:   
1) Lokaler anvises vederlagsfrit til folkeoplysende foreninger og øvrige al-
mennyttige foreninger/aktiviteter   
2) Visning på infotavler er vederlagsfrit for folkeoplysende foreninger og øv-
rige almennytte foreninger/aktiviteter      
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Vojens Hallerne 2020 2021 

Mødelokaler - halvdagsmøder 600 600 
Mødelokaler - heldagsmøder 1.200 1.200 
Mødelokaler - opstilling af scene 1.100 1.100 
Mødelokaler - biografopstilling 1.100 1.100 

   
 
Vojens Svømmehal: 2020 2021 

Leje af svømmehal incl. aktiviteter pr. time 1.450 1.450 
Leje af svømmehal eks. aktiviteter pr. time 1.250 1.250 
Leje af varmtvandsbassin eks. aktiviteter pr. timer 900 900 
Livredderassistance pr. time 340 340 
Undervisning pr. time 390 390 
Livredderprøver 460 460 
Voksenbillet 45 45 
Børnebillet 25 25 
10-turskort - voksne 400 400 
10-turskort - børn og pensionister 220 220 
30-turskort - voksne 1.170 1.170 
30-turskort - børn og pensionister 650 650 
3 mdr. kort - voksne 900 900 
3 mdr. kort - børn 500 500 
6 mdr. kort - voksne 1.530 1.530 
6 mdr. kort - børn 900 900 
Årskort - voksne 2.580 2.580 
Årskort - børn 1.600 1.600 

   
 
Vojens Skøjtehal: 2020 2021 

Leje af skøjtehal pr. time 1.450 1.450 
Leje af udstyr 220 220 
Leje af skøjter 30 30 
Voksenbillet 45 45 
Børnebillet 25 25 
Sæsonkort - voksne 600 600 
Sæsonkort - børn 375 375 

   
 
Vojens Idrætshaller: 2020 2021 

Leje af idrætshaller 470 470 
Skoletimer 340 340 

   
 
Kunstgræsbanen i Vojens og Kløvermarken i Haderslev 2020 2021 

Leje for hold udenfor Haderslev Kommune pr. time (10% rabet ved 10 
bookinger) 750 765 
   
 
Haderslev Idrætscenter 2020 2021 

Halleje, Dobbelt hal (hal 1 + 2) ved kommercielt arrangement pr. døgn 33.600 34.000 
Halleje, Enkelt hal (hal 3) ved kommercielt arrangement pr. døgn 17.800 18.000 
(der laves som regel færdige pakkeløsninger inkl. forplejning ved kommer-
cielle arr.)   
Idrætshal (hal 1, 2 eller 3) pr. time 510 510 
Haderslevhallens svømmehal 1.020 1.100 
Opstilling/nedtagning pr. time 350 350 
Mødelokale 1 pr. time (max. 12 pers.) 300 300 
Mødelokale 2 pr. time (max. 32 pers.) inkl. projektor 460 460 
Mødelokale 3 (IT) pr. time (max. 20 pers.)  360 500 
Mødelokale 4 pr. time (max. 50 pers.) inkl. projektor 460 460 
Lounge pr. time - begrænset udlejning 1.600 1.700 
Foyer, pr. time (åben foyer) 900 600 
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Leje af eventteltet 21.000 21.000 
Udlejning af mobilscene pr. døgn 3.000 3.000 
Opsætning pr. påbegyndt time 350 350 

   
 
Stadion og Idrætsanlæg 

 
2020 2021 

Leje af fodboldbane og øvrige idrætsanlæg pr. time 225 225 
Leje af fodboldbane og øvrige idrætsanlæg uden omklædning pr. time 125 125 
Leje af atletikstadion pr. time 650 650 
Leje af hele stadion (2-3 fodboldbaner) inkl. atletikstadion pr. time 1.500 1.500 
Ekstra serviceydelser pr time 350 350 

   
 
Gram Svømmebad 2020 2021 

Enkeltbillet børn 25 25 
Enkeltbillet voksne 35 35 
10 klipskort børn 220 220 
10 klipskort voksne 320 320 
Sæsonkort børn 425 425 
Sæsonkort voksne 800 800 
Sæsonkort familier 1.400 1.400 

   
   

Kulturhuset Bispen      
 
Biblioteket 2020 2021 

Gebyr for overskridelse af lånetiden (overdagspenge): voksne kr. / 
børn kr.     

Overskridelse af lånetiden 1-7 dage 20/5 20/5 
Overskridelse af lånetiden 8-14 dage 50/20 50/20 
Overskridelse af lånetiden 15-30 dage 100/50 100/50 
Overskridelse af lånetiden over 31 dage 200/100 200/100 
Rykkergebyr/saldoopgørelse 300/150 250/150 

   
Fotokopiering   
Sort/hvid, A4 2 2 
Sort/hvid, A3 4 4 
Farve, A4 4 4 
Farve, A3 8 8 

   
Udprint fra PC   
Sort/hvid, A4 2 2 
Sort/hvid, A3 4 4 
Farve, A4 4 4 
Farve, A3 8 8 

   
 
Bispens mødelokaler m.m. 2020 2021 

Åbn/lukkevagt ved leje af mødelokale udenfor normal åbningstid pr. dag  500 500 
Leje af mødelokale pr. time  200 200 
Leje af IT-lokale pr. time 200 200 
Leje af Multisalen/Månen indenfor normal åbningstid pr. time 250 250 
Leje af Månen fredag efter kl. 16.00 samt i weekenden pr. dag 2.500 2.500 
Leje af øvelokaler - pr. måned - solo 100 100 
Leje af øvelokaler - pr. måned - band 300 300 

      
 
Bispens værksteder 2020 2021 

Brugerbetaling pr. dag 20 20 
Klippekort - 12 klip til 12 dage 200 200 
Årskort - kom så tit du vil 500 500 
Diverse materialer betales efter forbrug     
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Infotavler 2020 2021 

Grafisk arbejde - excl. moms 300 300 
1 uges visning - excl. moms 677 677 
2 ugers visning - excl. moms 1.354 1.354 
3 mdr. visning (ubegrænset antal spot) - excl. moms 6.764 6.764 
6 mdr. visning (ubegrænset antal spot) - excl. moms 9.885 9.885 

      
 
Historisk Arkiv 2020 2021 

Foredrag     

Hverdage, min. 2 timer 410 450 
   

Rundvisning   
Rundvisning udenfor åbningstid 410 450 

   
Forfattervirksomhed   
A4-side med 2.400 enheder 2.000 2.000 
Udarbejdelse af bøger efter tilbud     

   
Fotokopier   
Digital kopi af aviser - pr. side 130 Udgår 
Digital kopi af film, video, pr. påbegyndt time 430 450 

   
Undersøgelser   
Research, undersøgelser 410 450 

   
Slægtsforskning   
Slægtsforskning, pr. påbegyndt times forundersøgelse 360 360 

   
Eksamensbevis   
Genudstedelse af eksamensbevis 100 100 

   
Udstillinger   

Materialer og løn (á 300 kr. pr. time) 
Faktiske  
udgifter 

Faktiske  
udgifter 

   
Tillæg   
Ekspedition (- porto) 25 25 

Eksprestillæg 
Faktiske  
udgifter 

Faktiske  
udgifter 

   
 
Scanning af billeder og dokumenter 2020 2021 

Scanning pr. billede/dokument 135 135 
CD-rom 25 25 

   
 
Fotografiske billeder til kommercielt formål 2020 2021 

Til brug for annoncer, reklamer m.m. 610 610 
Til film- og videoproduktion (pr. sek.) 90 90 

   
 
Bestilling af sag fra eget arkiv 2020 2021 

For arkivalier 360 360 
For billeder 80 80 

   
 
De tre museer 2020 2021 

Entre - voksne 60 60 
Entre - studerende 40 40 
Entre - børn (under 18 år) Gratis Gratis 

Entre - gruppe (min. 10 personer) 
40 kr. pr.  

person 
40 kr. pr.  

person 
   

 
Rundvisning 2020 2021 

Rundvisning i åbningstid Gratis Udgår 
Rundvisning udenfor åbningstid 410 410 
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Leje af festsalen pr. time 160 165 
Leje af øvrige lokaler pr. time 160 165 

   
 
Folkeskoler (tidligere Børn og Familie) 2020 2021 

Overnatning indtil 100 personer 1.630 1.660 
Overnatning 101-250 personer 12 12 
Overnatning 251 personer og derover 8 8 

   
 
Fri- og privatskolers brug af svømmehaller, haller m.v. 2020 2021 

Haderslev Hallens svømmehal - kl. 06.00-22.00 - pr. time 1.000 1.020 
Haderslev Hallen - kl. 08.00-23.00 - pr. time 446 455 
Hjortebro svømmehal - kl. 06.00-22.00 - pr. time 1.000 1.020 
Haderslev Idrætscenter - Hal 1 - kl. 06.00-08.00 og kl. 22.00-23.00 –  
pr. time 300 306 
Haderslev Idrætscenter - Hal 1 - kl. 08.00-15.00 og kl. 20.00-22.00 –  
pr. time 400 408 
Haderslev Idrætscenter - Hal 1 - kl. 15.00-20.00 - pr. time 500 510 
Haderslev Idrætscenter - Hal 2 - kl. 06.00-08.00 og kl. 22.00-23.00 –  
pr. time 300 306 
Haderslev Idrætscenter - Hal 2 - kl. 08.00-15.00 og kl. 20.00-22.00 –  
pr. time 400 408 
Haderslev Idrætscenter - Hal 2 - kl. 15.00-20.00 - pr. time 500 510 
Haderslev Idrætscenter - Hal 3 - kl. 06.00-08.00 og kl. 22.00-23.00 –  
pr. time 300 306 
Haderslev Idrætscenter - Hal 3 - kl. 15.00-20.00 - pr. time 500 510 
Haderslev Idrætscenter - Hal 3 - kl. 20.00-22.00 - pr. time 400 408 
Lethallen i perioden 01.10 til 01.04 - kl. 06.00-08.00 - pr. time 250 255 
Lethallen i perioden 01.10 til 01.04 - kl. 06.00-08.00 og kl. 21.00-22.00 – 
pr. time 300 306 
Lethallen i perioden 01.10 til 01.04 - kl. 15.00-16.00 - pr. time 500 510 
Lethallen i perioden 01.10 til 01.04 - kl. 16.00-21.00 - pr. time 400 408 
Lethallen i perioden 31.03 til 30.09 - kl. 06.00-15.00 og kl. 20.00-23.00 –  
pr. time 250 255 
Lethallen i perioden 31.03 til 30.09 - kl. 15.00-20.00 - pr. time 300 306 
Atletikstadion 31.03 til 30.09 - kl. 06.00-08.00 og kl. 20.00-23.00 - pr. time 400 408 
Atletikstadion 31.03 til 30.09 - kl. 08.00-10.00 og kl. 12.00-14.00 - pr. time 650 663 
Atletikstadion 31.03 til 30.09 - kl. 16.00-20.00 - pr. time 500 510 
Øvrige baner 31.03 til 30.09 - kl. 06.00-08.00 og kl. 21.00-22.00 - pr. time 150 153 
Øvrige baner 31.03 til 30.09 - kl. 08.00-15.00 - pr. time 190 194 
Øvrige baner 31.03 til 30.09 - kl. 15.00-21.00 - pr. time 220 224 
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Fri- og privatskolers brug af Kulturpakker 2020 2021 

Kulturpakker – dans, musik og teater 218 220 
   

 
Taksterne vedrører skoleåret 2020/2021          

Særaftaler med Haderslev Kommune som foreninger gratis kan gøre brug af:  

      

Sted Bookes via Bemærkninger 

 
 
Kulturhus Harmonien 

 
 
Hotel Harmonien 

80 dage årligt. 
Vilkår for brug af Klturhus Harmonien frem-
går af brugermanual, der fås ved henven-
delse til Kultur og Fritid 

Tørning Mølle – ”Møllerens hus” Tørning Mølle Ubegrænset 

Tørning Mølle – ”Aktivitetsladen” Tørning Mølle 30 dage årligt (max. 5 weekender) 

Gøjsels Hus Sct. George Gilderne 25 dage årligt 

Slotsgade 25 Slotsgade 25 Ikke defineret 

Fuglsang Lounge, Haderslev 
Idrætscenter 

 
Haderslev Fodboldklub 

 
50 dage årligt 

   
 

    
Udvalget for Plan og Miljø  Beløb i hele kr.    
Oplysninger 2020 2021 

BBR-ejermeddelelse 70 0 
   

 
Grundkortdata     

Grundkortdata er gratis for borgerne og erhvervsdrivende og kan downloa-
des hos Geodatastyrelsen. Ønskes data leveret af kommunen afregnes der 
et startgebyr samt medgået tid, jf. taksterne for kortsamarbejdet Sydkort.      

 

Skorstensfejergebyrer 2020 2021 

Opkrævning af skorstensfejergebyr foregår via ejendomsskattebilletten. Til 
at dække administrationsomkostningerne i forbindelse med dette opkræves 
der 5% af de samlede årlige skorstensfejerindtægter.      
 
Skadedyrsbekæmpelse 2020 2021 

Omkostninger til den kommunale skadedyrsbekæmpelse opkræves via 
ejendomsskattebilletten, og fordeles iht. ejendomsværdien, iht. bekendtgø-
relse om bekæmpelse af rotter mv.       
   
Jordflytning (momsfri) 2020 2021 

Jordflytning for boliger opkræves via ejendomsskatter 
Pr. bolig   2 2 

 
Jordflytning for erhverv opkræves under forudsætning af at ny bekendtgø-
relse i høring om affaldsregulativer, gebyrer og -aktører §18 stk. 5 træder i 
kraft pr. 1. januar 2021: 
Pr. anmeldelse, grundgebyr + 
Efter medgået tidsforbrug, takst pr. time.  

 
 
 

- 
-  

225 
550  

 
 
Anvisning af affald (momsfri) 2020 2021 

Anvisning af affald for erhverv opkræves under forudsætning af at ny be-
kendtgørelse i høring om affaldsregulativer, gebyrer og -aktør § 18 stk. 4 
træder i kraft pr. 1. januar 2021: 
Efter medgået tidsforbrug pr. time, når tidsforbrug ligger udover en halv 
time - 550 
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Færdselsskader 2020 2021 

Administrationsgebyr i fm. erstatningskrav som følge af færdselsskader   
Pr. sag i alt  924 933 

 
Kommerciel servicevejvisning (momsfri) 2020 2021 

Pr. skilt 2.000 2.020 
   

 
Udeservering, stadepladser, torvedage (momsfri) 2020 2021 

Udeservering på lejet areal – Gågaden i Haderslev - 4 m2 eller derover pr. 
m2 pr. halvår 240 245 
Udeservering på lejet areal– Gågaden i Haderslev - under 4 m2 pr. halvår 939 945 
Udeservering lejlighedsvis på lejet areal- Gågaden i Haderslev by pr. dag 505 510 
Stadepladser – Gågaden i Haderslev pr. dag  505 510 

      

Udeservering på lejet areal - Øvrige gader i Haderslev by - 4 m2 eller der-
over pr. m² pr. halvår 107 110 
Udeservering lejlighedsvis på lejet areal- Øvrige gader i Haderslev by pr. 
dag 505 510 
Stadepladser - Øvrige gader og pladser i Haderslev by pr. dag 505 510 

      

Udeservering på lejet areal - Øvrige gader i kommunen - 4 m2 eller derover 
pr. m² pr. halvår 56 60 
Udeservering lejlighedsvis på lejet areal - Øvrige gader i kommunen pr. dag 505 510 
Stadepladser - Øvrige gader og pladser i kommunen - pr. dag 505 510 

   
Arrangementspladser - Store pladser og parker (Gravene/cirkusplad-
ser/Damparken/Høttepladsen) pr. dag 939 950 

      

Mobilt gadesalg, køretøj under 2,5 m licens pr. måned 700 705 

      

Torvedag - Lejlighedsstadeplads - på torvet på Gravene pr. dag 152 155 
Torvedag - Fast plads - på torvet på Gravene pr. m2 pr. halvår pr. torvedag 107 110 

         
 
Byggesagsbehandling (momsfri) 2020 2021 

Simpelt byggeri og konstruktioner, såsom garager, carporte, udhuse, driv-
huse og lignende mindre bebyggelser under 50 m2, fast gebyr pr. sag 1.060 1.070 
Øvrige simple konstruktioner, som f.eks. telte, skilte, tribuner, master, lege-
pladser og lignende, fast gebyr pr. sag 1.060 1.070 
Øvrige sagstyper, hvortil der søges byggetilladelse og meddeles ibrugtag-
ningstilladelse, herunder lovliggørelse, dispensation og påbud m.m. Afreg-
nes efter medgået tid, timepris. Hvad angår forhåndsdialog er første time 
gratis, herefter afregnes efter medgået tid til timepris 755 762 

   
 
Togkørsel på Skrydstrup-sporet  2020 2021 

Infrastrukturafgift pr. transporteret ton gods 1 1 
   

 
P-fondbidrag 2020 2021 

Anlægsudgift: 28.935 27.948 
 + arealpris for erhvervelse af 25 m2 pr. p-plads     

   
 
Administration af vandmålere på private drikkevandsboringer  
(momsfri) 2020 2021 

Administrationsgebyr pr. år. 200 200 
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Gebyr for vandreguleringssager (momsfri) 2020 2021 

I henhold til bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering opkræ-
ves et minimumsgebyr pr. sag, herunder for krydsningstilladelser fra 2021 6.525 6.570 
Ved større og komplicerede sager, der kræver megen sagsbehandling inkl. 
tilsyn, opkræves et højere gebyr med op til max. 2% af anlægsudgiften >6.525 >6.570 

         
   

   
Voksenudvalget  Beløb i hele kr.    
Plejecentrene 2020 2021 

Forplejningspakken pr. måned          3.759           3.834  
Forplejningspakke pr dag             123              125  
Forplejning aflastningsplads pr. dag             123              125  
Servicepakke 1 - Fællesarealer inkl. vinduesvask pr. måned               50                45  
Servicepakke 3 - Egen bolig inkl. vinduesvask pr. måned                85                78  
Servicepakke 4 - egen bolig ekskl. vinduesvask pr. måned               43                51  
Vaskepakke 1 - Inkl. leje og vask af linned pr. måned             243              228  
Vaskepakke 2 - Vask i leve/bo miljø pr. måned.               54                58  

   
 
Madservice i eget hjem 2020 2021 

Hovedret pr. måltid inkl. udbringning               55                56  
Biret pr. måltid               10                10  

I alt pr. måltid               65                66  
   

 
Dagcentre 2020 2021 

Heldagsforplejning inklusiv morgenmad             107              109  
Heldagsforplejning eksklusiv morgenmad               86                88  
Betaling for kørsel til dagcenter pr. retur               41                42  

   
 
Bostederne under Handicap og Psykiatri 2020 2021 

Servicepakke 1 - fællesarealer inkl. Vinduesvask               60                54  
Servicepakke 3 -  Egen bolig inkl. vinduesvask pr. måned                98              95  
Vaskepakke 2 - Vask i leve/bo miljø pr. måned               36                29  

   
 

   

Økonomiudvalget  Beløb i hele kr.    
Oplysninger 2020 2021 

Folkeregister forespørgsel/oplysning  75 75 
Bopælsattester 75 75 
Genudskrivning af sundhedskort/lægeskift 205 210 
Legitimationskort til unge (ungdomskort) 150 150 
Takst for folkeregisteroplysninger efter CPR-loven (oplysninger der ikke er   
elektronisk tilgængelige) 75 75 
Sprogbilag 200 200 
Gebyr vedrørende Beboerklagenævn 144 144 
Pris for foto taget i Borgerservice til pas/kørekort 120 120 

   
 
Rykkergebyrer ved for sen betaling 2020 2021 

Rykkergebyr ved udsendelse af rykkerskrivelser 250 250 
Rykkergebyr ved regningskrav 100 100 
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Bilag 4: Investeringsoversigt 
 

Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl) U/I 2021 2022 2023 2024 

Udvalget for Børn og Familier           

Vedtaget budget           

301.549 Skole i Sydbyen U 7,000 - - - 

301.561 Børnecenter i Fjelstrup U 2,500 5,500 - - 

301.562 Pulje til kloakarbejder Nustrup skole U 1,500 - - - 

514.525 2 daginstitutioner i Haderslev by U 1,511 13,823 30,445 - 

             

Udvalget for Kultur og Fritid            

Vedtaget budget           

031.531 Fleksible bander - Frøs Arena U 1,300 - - - 

318.532 Kunstgræsbane Sydbyen U 3,600 - - - 

318.536 
Renovering og opgradering af Fjelstrup Kultur- og 
Fritidscenter 

U 2,500 5,500 
- - 

318.537 Starup Idræts- og Kulturcenter U 6,000 4,000 - - 

318.538 Det blå foreningshus U 16,500 3,000 - - 

318.538 Det blå foreningshus I -11,500 - - - 

318.540 Vedsted sø U 0,300 1,700 - - 

318.541 Renoverings- og facilitetspulje 2021 U 2,500 1,500 1,500 1,500 

318.543 En kunstgræsbane ved HIC  U - 3,600 - - 

318.544 
Svømmefaciliteter undersøgelse Vojens og Hader-
slev  

U 0,500 
- - - 

364.511 Banehuset, Sommersted U 1,000 1,000 - - 

             

Udvalget for Plan og Miljø           

Vedtaget budget           

002.531 Byggemodning Starup  U 0,770 - - - 

002.553 
Anlægspulje til færdiggørelsesarbejder af boligud-
stykninger 

U - 0,450 0,450 0,500 

015.512 Masterplan Jomfrustien (havn til by) U 4,000 24,000 23,000 32,000 

015.513 Forum Vojens - Vision Gram U 1,000 1,000 1,000 1,000 

015.516 Pulje til støtte til bygningsfornyelse/ - bevaring U 1,500 - - - 

020.503 Udvidelse af Dyrhaven U - 1,000 - - 

089.501 Landbrugets BNBO-indsats for drikkevandet U 0,900 0,900 - - 

089.502 Forundersøgelse Lillebælt og Haderslev Fjord U 0,700 - - - 

222.564 Moltrup Landevej  U 1,300 - - - 

222.572 Banegårdspladsen Vojens U 2,000 - - - 

222.574 Anlægsprojekt Gram   U 1,500 0,400 - - 

222.575 Vedligehold af cykelstier U 1,500 1,500 - - 

222.576 2 minus 1 vej langs Erlevvej U 0,800 - - - 

222.577 Cykelstipulje med statsrefusion U 5,000 5,000 5,000 5,000 

222.577 Cykelstipulje med statsrefusion I -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 

222.578 Broer og bygværker U 2,000 2,700 2,700 2,700 

222.579 Pulje til realisering af trafiksikkerhedsplan U 1,000 1,000 1,000 1,000 

222.580 Pulje til udmøntning af cykelstiplan U 2,000 2,000 2,000 2,000 

222.581 Funktionskontrakter på veje  U 18,500 19,500 19,500 19,500 
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Investeringsoversigt (Beløb i mio. kr. i 2021 pl) U/I 2021 2022 2023 2024 

222.582 Cykelsti Nustrup - Uldal U 0,500 3,400 3,500 - 

241.505 Aarø Havn molehoved U 0,900 - - - 

241.506 
Forundersøgelse af tilslamning af Aarø Havn og 
Haderslev Inderhavn 

U 0,300 
- - - 

241.507 
Forundersøgelse af eventuel udvidelse af Aarø 
Havn  

U 0,500 
- - - 

             

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse           

Vedtaget budget           

488.521 Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev U 9,410 3,000 - - 

488.522 Sundhedstiltag i Gram U 0,200 - - - 

             

Voksenudvalget           

Vedtaget budget           

018.511 Servicearealer på Højmarken i Gram U - 6,000 - - 

018.511 Servicearealer på Højmarken i Gram I - -0,600 - - 

019.500 Opførelse af 16 Ældreboliger på Højmarken i Gram U 5,000 24,300 5,000 0,000 

527.504 Velfærdsteknologiske løsninger U 1,000 1,000 1,000 1,000 

550.504 Have og beskæftigelsesprojekt Odinsgården U 0,120 - - - 

552.500 Etablering af kommunalt aflastningstilbud U - - 3,700 - 

             

Økonomiudvalget           

Vedtaget budget           

002.548 Byudvikling (Fredsted Vest) U 9,000 13,901 2,501 11,200 

003.500 
Østergade/Honnørkajen. Klargøring af grund, samt 
etablering af udenoms arealer og pumpestationer 

U 4,800 
- 

1,000 1,200 

003.500 
Østergade/Honnørkajen. Klargøring af grund, samt 
etablering af udenoms arealer og pumpestationer 

I -9,600 
- - - 

005.509 Vojens Andelsboligforening - salgsindtægter I 0,000 -2,700 - - 

005.510 Salg af jord I -2,000 -2,000 -2,000 - 

015.515 Centerbyer U - 2,000 - - 

095.510 Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland U 1,353 1,353 1,343 1,400 

364.512 Gram Højskole U 5,000 - - - 

650.545 Bygningsvedligeholdelse m.v. U 25,770 32,300 32,300 32,300 

650.546 Haderslev som klima kommune U 1,022 1,022 1,022 1,000 

668.510 Borgerbudgettering Haderslev /Starup U - 1,000 1,000 1,000 

676.506 Strukturelle ændringer på borgernære områder U - 4,500 10,000 10,000 

667.506 Uudmøntet anlægspulje U - - 26,000 45,000 

             

Landdistriktsudvalget           

Vedtaget budget           

015.517 Pulje til Landsbyfornyelse  U 6,400 3,000 2,500 2,500 

015.517 Pulje til Landsbyfornyelse I -3,800 -1,800 -1,500 -1,500 

668.508 Borgerbudgettering U 1,346 1,346 1,346 1,300 

668.509 Landdistriktspulje U 1,000 1,000 1,000 1,000 

Vedtaget budget, i alt   135,902 189,095 174,307 170,600 

Bruttoanlægsudgifter, i alt   159,802 170,295 174,807 174,100 

 


