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Budget 2022                                                                 (i mio. kr.) Udgift Indtægt Netto

Skatter, tilskud og udligning:
Indkomstskatter -0,4 1.028,4 -1.028,9
Ejendomskatter 159,5 -159,5
Selskabsskat 8,5 -8,5
Generelle tilskud fra staten 13,2 344,7 -331,5
Skatter, tilskud og udligning i alt 12,8 1.541,1 -1.528,3
Drift:

Indkomstoverførsler 479,6 118,5 361,0
Ældreområdet 267,3 17,3 250,0
Folkeskoler 237,9 16,4 221,5
Administration 141,7 4,0 137,7
Voksne handicappede 133,3 28,7 104,6
Sundhed 103,0 0,3 102,7
Børnepasning 119,2 29,1 90,0
Familie- & Forebyggelsesområdet 84,9 3,7 81,2
Veje og Grønne områder 35,5 1,1 34,5
Fritid, Bibliotek og Kultur 33,2 3,2 30,0
Kollektiv trafik og havne 22,2 8,5 13,7
Byråd 8,6 8,6
Arbejdsmarked 6,5 0,8 5,7
Miljø 7,3 2,5 4,8
Erhversvfremme og turisme 4,4 4,4
Redningsberedskab 4,4 4,4
Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn 12,4 8,8 3,6
Vækst og udvikling 0,4 0,4

Drift i alt 1.701,7 242,9 1.458,8
Renter og garantiprovision 1,8 1,8 0,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.716,2 1.785,9 -69,6
Anlæg:
Odder bymidte 17,5 6,4 11,1
Byggemodning af grunde 17,1 19,1 -2,0
Klima (vandafledning) 10,2 10,2
Sundhedshus 10,0 10,0
Veje, stier, trafik og trafiksikkerhed 7,9 7,9
Hou byudvikling 3,3 3,3
Kommunale bygninger 2,6 2,6
Pulje til CO2-reduktion i forlængelse af DK2020 1,0 1,0
Opgradering af legepladser 1,0 1,0
Tunø Havn, ny flydebro 1,0 1,0
Dagtilbud 0,7 0,7
Fabos - ekstra lejlighed 0,5 0,5
Administration 0,3 0,3
Anlæg i alt 73,0 25,5 47,5
Afdrag på lån/udlån 26,1 26,1
Indbetaling til Feriefonden 1,9 1,9
Låneoptagelse 36,8 -36,8
Finansforskydninger (primært indefrosset grundskyld) 14,9 14,9
Lån og finansforskydninger 43,0 36,8 6,2

Samlet resultat (overskud) 1.832,2 1.848,2 -16,0

Påvirkning af kassebeholdningen
Styrkelse af kassebeholdning som følge af budgetaftale 0,4 0,4
Styrkelse af kassebeholdning som følge af fremrykning af anlæg pga. 
kollektiv overholdelse af økonomiaftale

15,6 15,6

Resultat ("-" er kasseforbrug) 0,0 16,0 16,0

Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent
Grundskyldspromillen er fastsat uændret til 30,32
Grundskyldspromillen på produktionsjord er fastsat uændret til 7,2
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”En vækstkommune i balance”  
– Odder Kommunes udviklingsplan 2018 -2022 
 
Forord 
 
Odder Kommunes udviklingsplan – ”En vækstkommune i balance” skal medvirke til at indfri 
Byrådets vision om at skabe: 

 rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed 

 gode betingelser for bæredygtig vækst og udvikling gennem målrettede indsatser og ved at 
udvikle samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner 

 bæredygtig økonomisk udvikling gennem nytænkning, inddragelse og udsyn 
 
Visionerne for henholdsvis det gode liv, vækst og udvikling og økonomisk bæredygtighed er 
gensidige afhængige og forudsætter derfor også at være i balance. Derfor har udviklingsplanen 
fået overskriften ”En vækstkommune i Balance”. Rammerne for det gode liv skaber fx bosætning. 
Bosætning skaber vækst og udvikling. Vækst og udvikling skaber økonomisk bæredygtighed. 
Økonomisk bærdygtighed giver mulighed for at investere i rammerne for det gode liv. 
 
De tre visioner er nu konkretiseret i tre politikker med angivelse af pejlemærker, strategiske 
målsætninger og konkrete indsatser. Politikkerne skal sikre, at Byrådets vision bliver omsat til 
handling og at der arbejdes med at indfri Byrådets mål på tværs af sektorer og fagudvalg. Derfor er 
politikkerne tværgående og ansvaret for udmøntningen ligeledes tværgående. 
 
Odder Kommunes Byråd ønsker endvidere, at udviklingsplanen adresserer FN’s verdensmål 
således, at kommunens vækst sker gennem en bæredygtig udvikling. FN’s verdensmål er en 
ambitiøs plan, som skal sikre en bæredygtig udvikling.  
 
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande 
til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre 
sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på 
at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, samt på at styrke internationale partnerskaber.  
Verdensmålene er universelle og gælder derfor alle lande. 
 
I Danmark er verdensmålene omsat i en national handlingsplan som skal sikre, at Danmark leverer 
et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene. Handlingsplanen sætter her 
rammen for regeringens tilgang og prioriteter for opfølgningen på verdensmålene nationalt. 
 
Lokalt ønsker Byrådet at forankre arbejdet med verdensmålene i kommunens eksisterende 
indsatser og udmøntning af kommunens tre tværgående politikker. Tanken er, at såvel det politiske 
niveau i form af Byråd og Udvalg, som forvaltningen aktivt forholder sig til, hvordan arbejdet med 
udmøntningen af pejlemærker, strategiske målsætninger og konkrete indsatser i de tre 
tværgående politikker kan medvirke til, at vi i Odder Kommune også yder et seriøst bidrag til og 
tager ansvar for realiseringen af FN´s verdensmål.  
 
Dette arbejde indledes med Odder Byråds udviklingsplan 2018 – 2022 - ”En vækstkommune i 
balance”.  
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•Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem 
fællesskab, nærhed og åbenhedVision 

•I Odder Kommune har borgerne mulighed for et aktivt og 
sundt liv 

•I Odder Kommune er livet kendetegnet ved tryghed og nærhed

•I Odder Kommune bidrager alle til eget liv og til fællesskabet

Pejlemærker

•Vi vil styrke borgerdemokratiets og civilsamfundets muligheder 
for at bidrage til fællesskabets udvikling

•Vi vil arbejde for et mangfoldigt kultur- og fritidsliv i hele 
kommunen

•Vi vil udvikle by og land med blik for kreative værdier, 
bæredygtighed og fremme fysisk bevægelse

•Vi vil styrke mulighederne for et aktivt og lærende børne- og 
ungdomsliv

•Vi vil arbejde for ligestilling og mangfoldighed

•Vi vil sikre, at borgerne bliver mødt med anerkendelse, 
ærlighed og et åbent sind

•Vi vil arbejde med forebyggelse i et bredt perspektiv

•Vi vil gøre Odder Kommune til en af de mest grønne og 
klimavenlige kommuner i Danmark

Strategiske 
Målsætninger

 

Politik for det gode liv  
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Civilsamfund og borgerdemokrati

•Styrke og udvikle borgerinvolvering og samskabelse

•Med mod, fantasi og udsyn prøver vi nye veje til samskabelse 

•Skabe yderligere inddragelse af unge i det politiske liv 

•Engagere de unge i at udvikle og deltage i det aktive ungdomsliv i Odder Kommunes fællesskaber

•Styrke lokalrådenes rolle

•Bidrage til en fortsat styrkelse af foreningslivet

•Gøre det muligt for borgerne at udvikle og skabe et bredt fritids- og kulturliv for alle

Grøn og klimavenlig kommune

•Udarbejde strategi for grøn omstilling

•Definere og opstille mål for en grøn kommune

•Understøtte bæredygtigt forbrug og ressourceudnyttelse

•Omstille til andre energiformer

•Sikre kommunens biodiversitet 

•Sikre det rene drikkevand i kommunen

Forebyggelse og inkluderende fællesskaber

•Prioritere de forebyggende indsatser

•Skabe helhedsorienterede løsninger sammen med borgeren og dennes netværk

•Understøtte inkluderende fællesskaber

•Fokusere på støtte i forbindelse med livskriser

•Understøtte borgeren i at mestre eget liv

•Skabe omgivelser, der inspirerer til fysisk udfoldelse og rekreation

Mangfoldighed og ligestilling 

•Sikre muligheder for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

•Skabe rum til, at alle kan være med og bidrage til fællesskabet

•Være opmærksom på arbejdsmarkedsparathed for alle

•Understøtte rekruttering af arbejdskraft til lokale arbejdspladser 

•Arbejde med sociale klausuler - Odder Kommune skal gå foran

Det gode liv – Indsatser 
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• Odder Kommune skaber gode betingelser for bæredygtig 
vækst og udvikling gennem målrettede indsatser og ved 
at udvikle samarbejdet mellem aktører  

Vision

• I Odder Kommune ydes en målrettet erhvervsservice og 
kommunen er et godt sted at etablere og drive 
virksomhed

• I Odder Kommune har det lokale erhvervsliv den 
nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer

• Odder Kommune er et godt sted at bo og der er 
befolkningstilvækst

Pejlemærker

• Vi vil tiltrække nye virksomheder

• Vi vil sikre gode rammer for iværksættere og eksisterende 
virksomheder

• Vi vil inddrage virksomhederne i udviklingen af kommunens 
erhvervsservice

• Vi vil samarbejde med erhvervsfremmesystemet både lokalt og 
regionalt

• Vi vil sikre, at erhvervslivet har adgang til arbejdskraft med de rette 
kompetencer

• Vi vil være 25.000 indbyggere i 2025

• Vi vil sikre udnyttelsen af det store potentiale i turisme

• Vi vil sikre rammer for mødet mellem erhverv og kultur

• Vi vil sikre fysisk og digital infrastruktur samt mobilitet, der 
understøtter vækstmulighederne

Strategiske 
målsætning

Politik for vækst og udvikling 
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Erhverv og handel

•Udarbejdelse af en erhvervsudviklingsstrategi, der sætter mere retning på erhvervsudviklingen lokalt

•Hjælpe etablerede virksomheder med vækst og konsolidering og sikre gode rammer for 
iværksættere

•Styrke samarbejdet med det lokale handelsliv 

•Øge samarbejdet med nabokommuner og kommuner i Business Region Aarhus 

•Arbejde med at udvikle ”klynger” af virksomheder  og understøtte samarbejdet mellem dem

By- og landdistrikter

•Udarbejdelse af strategiplan for udvikling af Odder by

•Understøttelse af lokalrådene i Odder Kommune

•Udarbejdelse af strategi for udviklingen af oplandet i Odder Kommune

•Etablering af et lokalt forum for turismeudvikling 

Bosætning  og befolkningstilvækst

•Opdatering af Odder Kommunes bosætningsstrategi med tilhørende indsatser 

•Sikre mangfoldige boligformer, der dækker efterspørgelsen

Uddannelse og beskæftigelse 

•Samarbejde med erhvervslivet om udvikling af et rummeligt arbejdsmarked i Odder Kommune

•Styrke samarbejdet mellem Jobcenteret og UdviklingOdder

•Øge samarbejdet med lokale og regionale uddannelsesinstitutioner 

Infrastruktur  og mobilitet

•Arbejde for en udvidelse af Letbanen med to spor og videre mod Horsens

•Støtte etablering af en Kattegatforbindelse

•Samarbejde om udbygning af vejnettet over kommunegrænser

•Styrkelse af et dækkende kollektivt transportnet mellem land og by

•Etablering af forum for grøn vækst og udvikling i Odder Kommune 

Vækst og udvikling – Indsatser 
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•Odder Kommune skaber bæredygtig økonomisk udvikling 
gennem nytænkning, inddragelse og udsynVision 

•I Odder Kommune findes der en sund og balanceret økonomi

•I Odder Kommune skabes der rum for udvikling af 
velfærdssamfundet gennem investering, optimering og 
rationalisering 

Pejlemærker

•Vi vil arbejde for en vedvarende og konsistent økonomisk 
politik

•Vi vil prioritere samskabelse, inddragelse og netværk

•Vi vil anvende vores ressourcer således, at der skabes merværdi 
i samfundet

•Vi vil skabe rammebetingelser for flere arbejdspladser 

•Vi vil anvende nye teknologier, metoder og digitalisering 

•Vi vil anvende udbud, pristjek og andre redskaber til at opnå 
den rigtige pris og kvalitet

Strategiske 
Målsætninger

Politik for økonomisk bæredygtighed 
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Inddragelse

•Sikre livskvalitet og merværdi igennem samskabelse, netværk og fællesskaber 

•Inddrage borgere igennem udvikling af lokalråd og øvrige borgergrupper i forhold til konkrete temaer

•Styrke borgerdemokratiet eksempelvis igennem brugen af borgerbudgetter

Nytænkning

•Udarbejde langsigtede investeringsstrategier for energieffektivisering, velfærdsteknologi, grøn omstilling,  
digitalisering og drift af velfærdsområderne

•Arbejde med tidlig indsats på velfærdsområderne, hvor investeringer ses i en samlet kontekst

•Koble budgetprocessen sammen med indsatserne for de tværgående politikker

Udsyn

•Identificere de særlige styrkepositioner, der er i kommunen

•Skabe udsyn ved at deltage i blandt andet Business Region Aarhus og turismesamarbejde

•Indgå i tættere tværgående samarbejder med omegnskommunerne om opgaveløsningen, når det giver værdi

•Skabe rammerne for samarbejde mellem det offentlige, private aktører og civilsamfund

•Facilitere kreative partnerskaber mellem kulturaktører og erhvervsliv, som kommer de involverede parter til 
gavn

Udvikling

•Tydeliggøre markedsføringen i forhold til bosætning, hvor der tænkes i en helhedsindsats med både 
arbejdsplads og bolig

•Optimere infrastruktur, kollektiv trafik og Letbanen

•Tiltrække nye borgene og fastholde dem i Odder Kommune

•Prioritere en fokuseret indsats på iværksætteri, grønne virksomheder og IT som en del af kommunens profil

•Understøtte nye virksomheder, så de sikres de bedste forudsætninger for at vækste 

Økonomi

•Sikre økonomisk stabilitet på baggrund af et stærkt ledelsesmæssigt fokus på opfølgning

•Skabe værdi ved optimering af driften, hvor der anvendes pristjek i en balance mellem hensynet til lokalt og 
billigst

•Investere med fokus på øgede indtægter frem for besparelser

Økonomisk bæredygtighed – Indsatser 
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ØKONOMISK POLITIK 2019-2022 
 
INDLEDNING 

 
 
Formålet med Odder Kommunes økonomiske politik er at fastlægge de overordnede politiske 
mål og rammer for budgetterne i perioden 2019 - 2022 og den løbende økonomistyring. 
Der skal være styr på økonomien, og der skal fastholdes et økonomisk råderum til politisk pri-
oritering, således af byrådets vision for Odder Kommune kan realiseres. 
Der skal være den fornødne likviditet til rådighed, så uforudsigelige økonomiske udfordringer 
kan håndteres. 
 
Den økonomiske politik opstiller en række mål, som i perioden 2019 – 2022 har væsentlig 
betydning for at sikre en økonomi, der kan bidrage til vækst og udvikling af Odder Kommune. 
 
Byrådet kan således ud fra de fastlagte mål tilrettelægge den økonomiske styring, så man 
undgår pres på økonomien og opnår det ønskede råderum for realisering af visionen for Od-
der Kommune. 
 
Den økonomiske politik tjener følgende overordnede formål: 
 

 Der fastsættes mål i forhold til kommunens overordnede økonomiske rammer for at til-
vejebringe det fornødne finansielle grundlag for, at kommunens vision kan føres ud i li-
vet. 

 Den økonomiske styring skal tilrettelægges således, at budgetterne overholdes og 
eventuelle tillægsbevillinger finansieres ved omstilling. 

 Fastlæggelse af de overordnede retningslinjer for de kommende års budgetlægning 
såsom beskatning, driftsresultat, kassebeholdning, låntagning, langfristet gæld m.m. 

 
Den finansielle styring har følgende formål: 

 

 Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforplig-
telser. 

 Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel skal overholdes. 

 Låneoptagelse tilvejebringes billigst og bedst muligt og de finansielle risici minimeres. 

 De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt afkast.  
 
DRIFTSOVERSKUD PÅ 68 MIO. KR. 
 
For at fastholde en forsat sund økonomi, hvor der er rum for nye investeringer, der skaber 
vækst og udvikling, skal driftsoverskuddet udgøre 1,85 % af udskrivningsgrundlaget, svarende 
til 68 mio. kr.  
 
Driftsoverskuddet er i 2018 på 47,6 mio. kr.  
I 2016 vedtog byrådet et række besparelser og effektiviseringer, som frem mod 2021 skal øge 
driftsoverskuddet til 58,6 mio. kr.  
For at opnå et driftsoverskud på 68 mio. kr., er der behov for yderligere udgiftsreduktioner på 
10 mio. kr.  
 
Driftsoverskuddet anvendes overvejende til afdrag på lån på 18 mio. kr. og 50 mio. kr. til 
vækst, udvikling og styrkelse af kassebeholdningen. 
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RÅDERUM  TIL INVESTERINGER I VÆKST OG UDVIKLING PÅ 50 MIO. KR. 
 
Driftsoverskuddet på 68 mio. kr. skal bidrage til et for Odder Kommune nødvendigt råderum 
på 50 mio. kr. til vækst og udvikling. 
Råderummet anvendes overvejende til anlægsinvesteringer og engangsudgifter. 
Råderummet kan kun i begrænset omfang anvendes til varige tiltag på driftssiden, idet varige 
driftsudgifter nedbringer det fremtidige driftsoverskud.  
 
Ifølge budget 2018 – 2021 udgør råderummet 25,7 mio. kr. i 2018 stigende til 40,8 mio. kr. i 
2021. 
Der er således behov for at øge driftsoverskuddet og dermed øge råderummet med 10 mio. 
kr. i perioden 2019 – 2022.  
 
JORDFORSYNINGEN. 
 
Jordforsyningen, som omfatter køb og salg af grunde samt byggemodningsudgifter, budget-
lægges som udgiftsneutral, og skal således ikke finansieres af råderummet. 
Eventuel overskud ved køb og salg af jord anvendes til investeringer, der kan bidrage til en 
fortsat vækst i Odder Kommune. 
 
BESKATNINGEN. 
 
Den økonomiske politik skal sikre, at kommunens vision og politikker kan realiseres med en 
kommunal beskatning, der ikke afviger væsentligt fra landsgennemsnittet. 
 

Måltal for beskatning Vedtaget 
budget 2018 

Mål for perioden 
2019-2022 

 

Personskat 
Grundskyld  

25,10 % 
30,32 ‰ 

25,10 % 
30,32 ‰ 

 
I nedenstående tabel fremgår beskatningen i Odder Kommune og hele landet opgjort i 2018 
tal. 

 

Beskatning i 2018 Odder 
Kommune 

Hele  
Landet  

Personskatteprocent 25,10 24,91 

Grundskyldspromille 30,32 26,12 

Grundskyldpromille på produktionsjord 7,2 6,9 

Kirkeskatteprocent 0,97 0,68 

Beskatningsniveau (personskat og grundskyld) 25,53 24,91 

 
 
LIKVIDITET 
 
Odder Kommune bør som minimum have en gennemsnitlig kassebeholdning på 57 mio. kr., 
svarende til ca. 2.500 kr. pr indbygger. Herudover skal der være en reserve på 30 mio. kr. til 
imødegåelse af uforudsete udgifter og forbrug af opsparede midler, der henligger i kassebe-
holdningen. 
 
Målsætningen er derfor til stadighed at have en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 90 
mio.kr, svarende til knap 4.000 kr. pr. indbygger.  
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Måltal i Mio. kr. 

Vedtaget 
budget 2018 

Mål for perioden 
2019-2022 

 

Måltal for den gennemsnitlige 
kassebeholdning 

75,6 >=90,0 

 
 
LANGFRISTET GÆLD. 
 
Den del af kommunens gæld, der afdrages via skatterne, søges nedbragt de kommende år til 
et niveau, der ikke overstiger landsgennemsnittet. (lån til ældreboliger er ikke  
omfattet heraf). 
Den langfristede gæld udgjorde ved udgangen af 2017 13.020 kr. pr. indbygger. Den lands-
gennemsnitlige gæld udgør 10.496 kr. pr. indbygger. 
  
 

Måltal i kr.  Mål for 2022 
 

Langfristet gæld pr. indbygger < 10.500 kr. 

 
 
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
 
For at opnå målene i den økonomiske politik, er det vigtigt, at  
 
Den økonomiske styring er tilrettelagt således, at budgetterne overholdes og eventuelle til-
lægsbevillinger finansieres gennem omstilling. 
 
Muligheden for at vælge brugerbetaling frem for skattestigninger (som er begrænset af skatte-
stoppet) skal kunne anvendes under hensyntagen til, at brugerbetalingen ikke må medføre 
social slagside. 

 
Ansøgninger om kommunegarantier besluttes som en integreret del af budgetlægningen, så-
ledes at ansøgningerne kan vurderes i f.t. kommunens eget behov for låneoptagelse. 
Ansøgninger om kommunegarantier vurderes ud fra sammenhæng med kommunens vision, 
projektets økonomi og risikoprofil.  
 
I Odder Kommuner er renovation, el-, vand-, spildevand- og varmeforsyningen drevet af selv-
ejende værker. Ansøgninger om kommunegarantier fra disse værker behandles uden hensyn-
tagen til Odder Kommunes egen låneoptagelse, idet der er automatisk låneadgang til forsy-
ningsvirksomhederne. 
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FINANSIEL STRATEGI. 
 
Den finansielle strategi fastlægger rammerne for de risici, kommunen vil tage i forhold til an-
bringelser af likvider og håndtering af kommunens låntagning. Det sker ved en afvejning af 
risiko og gevinstmulighed på et finansielt marked, hvor der per definition hersker usikkerhed. 
 
Den finansielle strategi beskriver nogle generelle retningslinjer i forbindelse med:  
Placering af eventuel overskudslikviditet. 
Odder Kommunes låneoptagelse og pleje af låneporteføljen. 
Fastlæggelse af kompetenceforhold mellem Økonomi- & Erhvervsudvalget og Forvaltningen. 
Rapportering. 
 
På det finansielle marked kan vilkårene i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Samtidig 
er der mange forskellige finansielle instrumenter og mange måder at sammensætte kommu-
nens portefølje på.  
Det er derfor vigtigt, at beslutningskompetencen på dette område er tilrettelagt, så forvaltnin-
gen kan handle hurtigt. 
 
Den finansielle styring omfatter alle kommunens dispositioner på såvel aktivsiden (likviditet) og 
passivsiden (gæld).  
 
Aktivsiden, likviditet. 
 
I styringen af renterisici på likvide midler bliver der benyttet de muligheder, som Styrelseslo-
ven1 giver mulighed for. Likviditetsstyringen skal bidrage til at opnå: 
den bedst mulige forrentning af likviditeten, 
bidrage til at overholde kassekreditreglen og 
begrænse behovet for midler bundet i kontanter. 
 
Kommunens overskudslikviditet kan af forvaltningen placeres i: 
Danske obligationer. 
Kontantindskud i bank. 
 
Såfremt størrelsen af de likvide aktiver giver anledning til at anbefale placeringer i aktiebase-
rede investeringsforeninger, kreditobligationer og investeringsbeviser, skal beslutningen træf-
fes af Økonomi- & Erhvervsudvalget, og der vil på dette tidspunkt blive udarbejdet retningslin-
jer/investeringspolitik til politisk godkendelse. 
 
Passivsiden, lån. 
 
Lån optages i KommuneKredit i danske kroner. 
 
Valg af løbetider fastlægges konkret i hvert tilfælde på grundlag af en vurdering af kommu-
nens langvarige økonomiske situation og efter en vurdering af det lånefinansierede aktivs le-
vetid. Løbetiden må dog ikke overstige 25 år2  
 
Kommunen har mulighed for at optage såvel fast som variabel forrentede lån og kan omlægge 
både til fast og variabel gæld. 
 
Variabel forrentet gæld defineres som gæld med rentefastsættelse mellem 0 og 1 år. 
Fast forrentet gæld defineres som gæld med rentefastsættelse ud over 1 år. 
 
Porteføljens andel af fast rente skal mindst udgøre 50 % målt på nominelle værdier. 

                                                           
1 Bekendtgørelse om kommunernes styrelse § 44: Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal 
foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer 
eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. 
2 Lånebekendtgørelsens § 10. 
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Der optages ikke afdragsfrie lån med mindre, Byrådet har truffet beslutning herom. 
 
Det er et krav, at optagne lån skal være enkle at omlægge. 
 
Leasing. 
 
Leasing anvendes overvejende i forbindelse med finansiering af større anskaffelser over 
driftsbudgettet, idet leasingaftaler på anlægssiden nedskriver kommunes låneramme. 
Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efter-
følgende år og derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler: 
 

 Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 500.000 kr. 

 Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme 
på 500.000 – 1.500.000 kr. 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 
1.500.000 kr. 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere 
end 8 år. 

 
Regnskabet indeholder en fortegnelse over leasingaftaler. 
 
Rapportering. 
 
Løn & Økonomi orienterer årligt, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, Økonomi- & Er-
hvervsudvalget om gennemførte ændringer i låneporteføljen. 
 
Beslutningskompetencer. 
 
Borgmesteren eller viceborgmesteren og Kommunaldirektøren eller økonomichefen træffer 
beslutning om konkrete lånevilkår, låneomlægning. 
 
Den daglige varetagelse af den finansielle styring, herunder aktiv pleje af likvider samt køb og 
salg af værdipapirer, varetages af forvaltningen. 
 
Den finansielle styring skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i politikken, bestem-
melserne i lånebekendtgørelsen og den kommunale styrelseslov.  
 
Beslutning om optagelse af lån træffes af Byrådet3. 
 
Kommunens bankforretning.   
 
Hvert 4. år foretages udbud af kommunens bankforretninger. 
 
Der er indgået aftale med Danske Bank. Den nye aftale trådte i kraft 1. juli 2015, og udløber 
ved udgangen af juni 2019 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.  
 

                                                           
3 Bekendtgørelse om kommunernes styrelse § 41. 
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Et bæredygtigt budget i balance 

 
INDLEDNING 

Den 13. september 2021 er der indgået en aftale om Odder Kommunes budget for 2022 - 2025. 

 

Budgetaftalen beskriver de indholdsmæssige og økonomiske rammer for 2022 og budgetover-

slagsårene 2023 – 2025. 

 

Det har været en meget svær budgetlægning for 2022 – 2025. Budgetterne er pressede på speci-

elt det specialiserede socialområde og ældreområdet, hvor der også i 2021 er udfordringer med at 

holde budgetterne. 

 

Aftaleparterne er enige om at tage fælles ansvar for at løse denne svære budgetsituation. Der er 

derfor tale om en ansvarlig budgetaftale, der både forsøger at imødegå de budgetudfordringer, der 

findes, men hvor der også er fundet plads til bl.a. grøn udvikling og ekstra midler til velfærdsområ-

derne for både ældre og voksne handicappede, men især til børn. 

  

Selvom det har været en svær budgetlægning er driftsbudgettet i 2022 forøget med 13,35 mio. kr. 

ekstra i budgettet. Dette kommer oven i de 21,9 mio. kr., der er lagt ind til pris- og lønstigninger og 

9,6 mio. kr., der er lagt ind til merudgifter som følge af befolkningsudviklingen i Odder Kommune. 

Alt i alt er det således en betragteligt øgning i driftsudgifter på i alt knap 45 mio. kr. 

 

Der er ikke indlagt besparelser i årets budgetaftale, da der fortsat er en stor opgave i at arbejde 

med de investeringer i f.eks. sygefraværsindsatsen og digitaliseringsindsatsen, som ligger i bud-

getterne fra sidste års budgetaftale. Ligeledes ligger der en stor opgave i at arbejde med at bud-

getterne på specielt det specialiserede socialområde og ældreområdet holder i 2022. 

1. GRØN UDVIKLING AF ODDER KOMMUNE 

Partierne bag budgetaftalen er enige om, at den grønne og bæredygtige omstilling skal prioriteres 

højt.  

Der findes i budgettet midler til at arbejde med dette – herunder en pulje på 2,5 mio. kr. årligt til 

grøn udvikling.  

1.1 Arbejde med biodiversitet 

Der afsættes et løft af budgettet til at arbejde med biodiversitet. Budgettet indfases fra 2022 med 

500.000 kr., stigende til 1,3 mio. kr. i 2025. 

 

Aftaleparterne er samtidigt enige om at afsætte 500.000 kr. fra den grønne driftspulje i 2022 til ar-

bejdet med biodiversitet, så der samlet set afsættes 1 mio. kr. til dette. 

1.2 CO2-reduktion i forlængelse af DK2020-planen 

Der er oprettet en ny pulje på 1 mio. kr. i 2022 til at arbejde med CO2-reduktioner i forlængelse af 

klimaudvalgets afrapportering og som forberedelse til gennemførelsen af DK2020-planen. 
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1.3 Energibesparende tiltag på kommunale bygninger 

Der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af budgetårene til at udføre energibesparende foranstaltninger på 

kommunale bygninger. Udgiften til dette lånefinansieres. 

1.4 Fokus på grønne indkøb 

Odder Kommune bidrager fra 2022 med 200.000 kr. mere pr. år til indkøbssamarbejdet i Fælles-

indkøb Midt, så arbejdet med grønne indkøb kan opprioriteres. Dette sker i samarbejde med de an-

dre kommuner i Fællesindkøb Midt, således at der samlet kan opnormeres med to årsværk til dette 

arbejde. 

 

De 200.000 kr. finansieres via en besparelse på alle indkøbskonti, der skal indhentes via fortsat 

øget brug af indkøbsaftaler. 

1.5 Fokus på at sætte mere handling bag den grønne omstilling 

Der afsættes personaleressourcer til at få mere handling bag den grønne omstilling (jf. punkt 9.6). 

2. KLIMATILPASNING 

2.1 Klimatilpasning 

Arbejdet med at klimasikre Odder by fra å-systemerne er i fuld gang. Oversvømmelsesbassin ved 

Rathlousdal og arbejderne i Oldrup er færdige og de øvrige klimaprojekter, der gennemføres i 

samarbejde med forsyningsvirksomheden SAMN, arbejdes der med i 2021 og 2022. 

 

Der er afsat et budget på 1 mio. kr. årligt fra 2023 til nye klimaprojekter, der skal udarbejdes i sam-

arbejde med SAMN, men som endnu ikke er definerede. Dette budget rækker langt, idet disse kli-

maprojekter kan lånefinansieres, således at det afsatte budget kun skal dække den kommunale del 

af projekternes finansiering. 

3. FLERE HÆNDER OG ØGET KVALITET TIL DE SMÅ 

Vilkårene i daginstitutionerne har stor betydning for hvert enkelt barns tryghed og udvikling. Vi øn-

sker, at der skal være flere voksne til at skabe tryghed, trivsel og udvikling for alle børn.  

3.1 Bedre normeringer i dagtilbud 

Odder Kommune lever allerede i 2021 op til de krav, Folketinget har sat op for bedre normeringer i 

landets dagtilbud. Aftaleparterne vil sikre mindst dette niveau fremadrettet og supplerer derfor bud-

gettet på 0 – 6 års området med minimum 1,4 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.  

 

Hvis der tildeles ekstra penge til bedre normeringer gennem Finansloven for 2022 går disse penge 

ubeskåret til området. Hvis der ikke tildeles ekstra penge gennem Finansloven er aftaleparterne 

enige om at tilføre området disse midler, når vi kender status på Finansloven. 

3.2 Tunø børnepasning 

Aftaleparterne har valgt at løfte budgettet til børnepasning på Tunø med 200.000 kr. i 2022. Der 

skal i løbet af 2022 findes en varig løsning for, hvordan dette kan holdes inden for det nuværende 

budget, så dette ikke belaster landsbyordningernes budget fremadrettet. 
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4. ØGET KAPACITET I VORES DAGTILBUD 

De fysiske rammer har betydning for at skabe gode udviklings- og læringsmiljøer, der kan bidrage 

til at skabe udvikling, læring og trivsel for alle børn i vores institutioner.  

Samtidig har Odder Kommune gennem flere år oplevet en stigning i børnetallet på 0-6 års områ-

det. Pasningsgarantien i Odder Kommune udfordres yderligere i de kommende år af et stigende 

børnetal. 

 

Der er igangsat en ombygning på dagtilbudsområdet ved VitaPark og et helt nyt byggeri ved Ben-

dixminde med plads til 112 børn i 0-6 års aldersgruppen.  

 

I Hou fortsættes flytningen af børnehuset til skolen.  

4.1 Etablering af krybberum i vuggestuer 

Der etableres i løbet af de kommende to år krybberum i kommunale vuggestuer for i alt 1,3 mio. kr. 

Beløbet er delt over 2022 og 2023.  

5. BEDRE KVALITET I ODDER KOMMUNES FOLKESKOLER 

Kvaliteten af den undervisning, som eleverne modtager, er den vigtigste forudsætning for elever-

nes præstationer og trivsel i skolen. De inkluderende fælleskaber er centrale for denne kvalitet i 

skolerne. Parterne bag budgettet er enige om, at det er vigtigt for alle at være en del af gode fæl-

lesskaber, og at folkeskolens hverdag spiller en vigtig rolle i den forbindelse. Trivsel i skolen ska-

bes med de nære relationer i det direkte arbejde mellem skolens ansatte, eleverne og deres foræl-

dre.  

 

Folkeskolerne tilføres direkte de midler, der er afsat i Finansloven for 2020 til løft af folkeskolen. 

Der er tale om 2,1 mio. kr. i 2022 og 3,1 mio. kr. fra 2024 og frem. 

5.1 Kompetencemidler til folkeskolerne 

Der afsættes 500.000 kr. i 2022 stigende til 1,1 mio. kr. i 2025. 

Der søges med disse kompetencemidler i 2022 specielt fokus på internt kompetence- og kapaci-

tetsopbygning inden for læsning. 

5.2 Løft af det specialiserede børne- og ungeområde – i dagtilbud- og skoleområdet.  

Flere og flere børn og unge modtager psykiatriske diagnoser, og udviklingen presser kommunerne 

både fagligt og økonomisk. Fagligt, fordi udviklingen stiller krav om stærkere og endnu mere inklu-

derende fællesskaber i dagtilbud og i almenskolerne og en langt mere nuanceret vifte af specialun-

dervisningstilbud for at håndtere et match til de aktuelle børn og unges behov. Økonomisk, fordi 

behovet presser de kommunale budgetter på dagtilbud og skoleområdet gennem et øget behov for 

pædagogiske ressourcer og mere specialiserede kompetencer. Samtidig skal hensynet til barnets 

bedste altid vægtes højest og vurderes først i forhold til økonomiske hensyn, hvorfor udgiftsni-

veauet kan være svingende og svært at planlægge efter.  

Forligspartierne er meget optagede af at sikre, at børn og familier får den rette hjælp til tiden, og er 

enige om, at der er behov for et kvalitetsløft af det specialiserede børneområde. Derfor aftales et 

løft af specialundervisningsområdet med 5,4 mio. kr. årligt fra 2022. 
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Dertil kommer et løft på 450.000 kr. i 2022, 800.000 kr. i 2023 og 1 mio. kr. fra 2024 og frem. Disse 

midler skal bruges til 2 ekstra pladser i Gaia og støttepuljen i dagtilbud. 

6. SUNDHED OG STYRKET INDSATS FOR SÅRBARE OG UDSATTE 

6.1 Styrkelse af det sociale område 

Odder kommunes menneskesyn tager udgangspunkt i, at alle mennesker har noget værdifuldt at 

bidrage med, og ingen skal stå uden for fællesskabet. Alle skal have lov til at udfolde deres potenti-

ale som aktive medborgere, og forligsparterne tror på, at den bedste indsats vi kan give, er den, 

der gør borgeren i stand til, i videst mulig omfang, at mestre egen tilværelse. Vi stræber efter at 

give lige muligheder til alle i alle aldre. 

 

Selv om der arbejdes hårdt med at finde løsninger, hvor borgerne mestrer egen tilværelse har Od-

der Kommunes igen i år en udfordring med en øget tilgang til det sociale voksenområde. Derfor 

styrkes rammen med 2 mio. årligt ud over de 3 mio. kr. årligt, som sidste års budgetaftale tilførte 

området.  

6.2 Det nære sundhedsvæsen 

Det bliver et stort løft for hele Odder Kommune, når det nye Sundhedshus står færdigt.  

 

Odder Kommune vil styrke det nære sundhedsvæsen gennem øget samarbejde og flere sund-

hedsaktører og –funktioner i Vitapark. Aktører fra Regionen, Odder Kommune og praksissektor 

skal udøve deres arbejde fra én og samme matrikel, og de indbyrdes relationer og samarbejde 

skal sigte på at opnå de bedst mulige sundhedsmæssige effekter for de borgere og patienter, de 

møder. Formålet er at borgerne får et højt kvalificeret, nært og integreret sundhedstilbud med et 

stærkt fundament.  

 

Opførelsen af Sundhedshuset forventes afsluttet ultimo 2022 / primo 2023. Sundhedshuset vil når 

det er færdigbygget rumme 3 lægeklinikker, træningscenter og akut- og korttidspladser. I forbin-

delse med opførelsen af Sundhedshuset udvides med der 4 akut- og korttidspladser. Der er i den 

anledning afsat 630.000 kr. i 2023 og 3,8 mio. 2024 og frem. 

7. GOD OG VÆRDIG ÆLDREPLEJE 

7.1 Flere ældre betyder stigende udgifter til sundhed og omsorg. 

Antallet af ældre vil stige de kommende år. Stigningen betyder flere plejekrævende borgere, hvilket 

øger behovet for fortsat udvikling af sundheds- og omsorgsområdet. Området er i 2022 tilført 5,2 

mio. kr. som følge af flere ældre borgere i kommune. Dette beløb er stigende i budgetoverslagså-

rene, således at der i 2025 er indarbejdet 32,2 mio. kr. på baggrund af den demografiske udvikling 

i kommune. 

 

Der har de seneste år været en stigning af borgere som har brug for højt specialiserede tilbud. 

Derfor afsættes tillige 3. mio. kr. årligt til kompensation for køb af pladser (specialtilbud) til borgere 

med særlige udfordringer. 

Sundhed & Omsorgsområdet har dog i de seneste år haft svært ved at overholde budgettet og har 

oparbejdet en akkumuleret gæld. Vi har tiltro til, at der gøres en stor indsats på området i at ar-

bejde med at overholde de tildelte budgettet, og at dette også vil blive en udfordring i 2022. Derfor 



22 
 

 
 

er aftaleparterne indstillet på at eftergive en del af den akkumulerede gæld på ældreområdet, når 

vi når til regnskabsafslutningen for 2021. 

7.2 Sundhed og omsorgsområdet 

Det nære sundhedsområde udfordres ikke alene af nye opgaver, men også udsigten til, at det kan 

blive vanskeligt at rekruttere personale i årerne frem. Derfor afsættes 900.000 kr. årligt i 2022 og 

frem til øget dimensionering af elever/øget lønudgift som følge af voksenelever. 

7.3 Kompetenceløft - Palliative indsatser 

Som et led i sundhedsaftalen er der indgået en samarbejdsaftale, hvor det centrale element udgør 

et kompetenceløft af ansatte der varetager opgaver inden for den palliative indsats. Der afsættes i 

den forbindelse 200.000 kr. i 2022 og fra 2023 300.000 kr. årligt. 

8.  ØGET TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET 

Det at have en tilknytning til arbejdsmarkedet har en stor betydning for den enkelte og dennes fa-

milie. Det er vigtigt, at jobcentret understøtter, at den enkelte har viljen, evnerne og mulighederne 

for at tage ansvar for eget liv. Fundamentet for at lykkes sammen med borgerne er, at borgerne 

udvises tillid og respekt samtidig med at fokus er på job eller uddannelse. Virksomhederne spiller 

en afgørende rolle, hvorfor et tæt samarbejde med såvel virksomheder som uddannelsesinstitutio-

ner er en forudsætning for at lykkes. 

8.1 Tværgående sundhedsindsats mellem Sundhed & Omsorg og Jobcentret 

Som et forsøg for at understøtte personer uden for arbejdsmarkedet i at opnå en tilknytning til ar-

bejdsmarkedet iværksættes tre initiativer, hvor nære sundhedstilbud sammentænkes med jobcen-

trets indsats. I 2022 finansieres initiativet af ikke forbrugte midler (Arbejdsmarkedsudvalgets pulje). 

Med virkning fra 2023 afsættes 347.000 kr. årligt til initiativerne. 

8.2 Mikrolån 

Som et forsøg afsættes der i 2023 250.000 kr. til såkaldte mikrolån til ledige, der ønsker at blive 

selvstændige. Betingelsen for at komme i betragtning forudsætter, at der foreligger en vurdering af, 

at der er en vis sandsynlighed for den ledige at lykkes med at blive selvstændig.  

9. UDVIKLING AF BY OG LAND 

9.1 Udviklingen af Odder by 

Byrådet iværksatte i 2018 udviklingen af en byudviklingsstrategi. En helt nødvendig indsats set i 

lyset af de udfordringer, som byen i lighed med andre mindre handelsbyer i Danmark står overfor.  

 

Der står nu et samlet projekt klar, der kan realiseres via reglerne om områdefornyelse. Dette inde-

bærer, at den samlede plan realiseres inden for en femårig periode og finansieres via lån. Lån 

hjemtages årligt i takt med, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom. 

 

I 2022 åbner Folkeparken, og der er allerede gang i etableringen af erstatningsparkeringspladser.  
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9.2 City manager 

For at styrke detailhandlen ønsker aftaleparterne at bibeholde den opstartede city manager-funk-

tion. Dette er et vigtigt led i styrkelsen af den lokale detailhandel. 

City manageren finansieres af vækstpuljen igen i 2022. Ordningen evalueres i løbet af 2022, så 

der kan tages stilling til den fortsatte finansiering ved budgetlægningen for 2023. 

9.3 Fortsatte byggemodninger 

Der er godt gang i salget af byggegrunde i Odder Kommune, og der er en målsætning i Odder 

Kommunes udviklingsplan om, at der skal være 25.000 borgere i 2025. Derfor er der afsat i alt 17,1 

mio. kr. til byggemodninger og færdiggørelsesarbejder ved de kommunale byggemodninger i 2022. 

Disse beløb finansieres af indtægter ved salg af grunde.  

9.4 Udvikling af ny Letbane station ved Rude Havvej og byudvikling på det nuværende baneareal 

For at få fuld udbytte af Letbanen er der igangsat udvikling af nyt stationsområde ved Rude Hav-

vej. Aftaleparterne er enige om, at der også skal ske byudvikling på arealerne ved Odder station, 

som Odder Kommune overtager pr. 1. januar 2022. Der er igangsat en projektering af det nye stati-

onsområde ved Rude Havvej. Det forventes, at projektet gennemføres i årene 2024-2027, og at 

Odder Kommunes udgifter til projektet samlet vil være 50-55 mio. kr. Letbanen forventes tidligst at 

kunne flytte til Rude Havvej i slutningen af 2025. 

9.5 Byudvikling ved Hou Havn 

I 2022 vil den nye bydel i Hou ”Færgebyen” så småt begynde at tage form. I forbindelse hermed 

skal bebyggelsen klimasikres sammen med bygherre og Hou Lystbådehavn. Ydermere skal arbej-

derne med promenade igangsættes langs havn og hav og der skal arbejdes med implementering 

af parkeringsstrategien for Hou. 

9.6 Fokus på at få afviklet anlægsprojekter og gang i den grønne omstilling 

Odder Kommune har mange både igangværende anlægsprojekter og anlægsprojekter, der venter 

på at komme i gang. Der skal i 2022 og 2023 være fokus på at få igangsat og færdiggjort flere af 

de budgetlagte anlægsprojekter.  

 

I mange år har 1,5 % af hvert anlægsprojekt finansieret medarbejdere i forvaltningen til at gennem-

føre anlægsarbejderne. I en toårig perioden (2022 og 2023) forhøjes denne procentdel, så der 

kommer et merprovenu på 1 mio. kr. i hvert af de to år til finansiering af øgede medarbejderres-

sourcer til dels at gennemføre anlægsarbejder og dels at arbejde med grøn omstilling og klimaind-

sats.  

10. FRITID 

10.1 Løft af foreningslivet  

Der er et stort potentiale i partnerskaber mellem idrætsforeninger og Odder Kommune. Det er øn-

sket at fremme bl.a. foreningsuvante børn og unges tilknytning til idræt, da der findes viden om, at 

det er sundhedsfremmende og der er en række positive sidegevinster ved at indgå i fællesskaber. 

 

For at understøtte at potentialet indfries afsættes der 200.000 kr. årligt til formålet med virkning fra 

2022. Aftaleparterne ønsker at midlerne skal anvendes til øget aktivitetstilskud og lederuddan-

nelse. BUK-udvalget udmønter puljen i overensstemmelse med dette. 
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10.2 Opgradering af legepladser i institutioner og park- og naturområder 

Der er afsat 1 mio. kr. pr. år i 2022 og efterfølgende år til opgradering af legepladser i institutioner 

og park- og naturområder. 

Dette beløb skal også rumme etablering af udeområde ved Klub Vest på Vestskolen samt Installa-

tion af vand i basislokalerne her. 

11. TRAFIK, TRAFIKSIKKERHED OG STIER 

11.1 Tunø Havn 

Det er vigtigt med en attraktiv forhold på Tunø, der kan understøtte turismen i området. 

 

Der afsættes i den forbindelse 1 mio. kr. til ny flydebro på Tunø i 2022 samt 300.000 kr. til et for-

projekt på renovering af Tunø Havn. Det sidstnævnte projekt finansieres via en del af en akkumu-

leret opsparing på Tunøfærgen. 

11.2 Trafikplan og trafiksikkerhedspulje 

Der er afsat 200.000 kr. i 2023 til udarbejde en trafikplan for Odder By og indfaldsvejene til byen.  

 

Arbejdet med den generelle trafiksikkerhed fortsættes via den årlige pulje på 1 mio. kr.  

11.3 Vej gennem boligområde ved Bendixminde forlænges til Ballevej ved Blæsbjerg 

Bydelen Bendixminde tager form og forventes at være fuldt udbygget om indenfor 4 år. Børnenes 

Bro over Stampmølledalen er etableret og nu resterer at føre stamvejen i Bendixminde frem til Bal-

levej ved Blæsbjerg så bydelen kobles op i både vestlig og østlig retning. Til dette arbejde er der 

afsat 4 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2024 og 2025.  

11.4 Cykelsti på Vennelundsvej 

Med den solide tilflytning kommunen oplever vokser især Vestbyen i Odder. Det betyder flere sko-

lebørn på vejene. Forligspartierne ønsker at sikre skolebørnenes på deres vej til skole, hvorfor der 

er afsat 1,5 mio. kr. i 2022 til færdiggørelsen af en cykelsti fra Ballevej til Vestermarkskolen. 

11.5 Cykelsti, Houvej 

I 2022 påbegyndes istandsættelse og opgradering af cykelstierne langs Houvej på hele stræknin-

gen. Arbejdet forventes afsluttet i 2023. 

11.6 Stiforløb til Norsminde Fjord 

Der arbejdes med at etablere et stiforløb fra Odder by til Norsminde Fjord gennem den smukke na-

tur langs åen. Stiens 1. etape går til Assedrup, men ønsket er at stien skal etableres helt til Nors-

minde.  

Arbejdet med stien skal igangsættes i 2022 via midler, der allerede er bevilget til projektet. Der er 

via denne budgetaftale afsat yderligere 300.000 kr. i hvert af årene 2023 og 2024. 

11.7 Udvikling- og udbygning af stiforløb i kommunen 

Til realisering af Odder Kommunes stiplan afsættes årligt 100.000 kr. til nye stiforløb, primært til 

sammenbinding af eksisterende stier og dermed skabelsen af nye muligheder for rekreativ udfol-

delse. 
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11.8 Naturområde Horsens Fjord 

Det tværkommunale samarbejde ”Naturområde Horsens Fjord” startede i 2019 med henblik på at 

etablere en sammenhængende sti omkring Horsens Fjord samt rekreative områder i tilknytning 

hertil.  

 

Der blev afsat midler til dette i to år og projektet fortsætter nu med 375.000 kr. fra Odder Kommune 

i 2022 og 2023 og herefter 250.000 kr. pr. år. Dette arbejde skal finansieres via den grønne pulje 

på driftsbudgettet. 

11.9 Vejafvanding/vintertjeneste 

Der har i flere år været merudgifter i forbindelse med vejafvanding. Aftaleparterne tilkendegiver, at 

hvis der er år med mindreforbrug på vintertjeneste, kan der anvendes op til 750.000 kr. af disse 

midler til vejafvanding i stedet for vintertjeneste. 

12. BESKATNING OG GEBYRER 

Skatteprocenten og grundskyldspromillen fastsættes uændret til henholdsvis 25,1 procent og 30,32 

promille. 

 

Indkomstskatten er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 

13. KASSEBEHOLDNINGEN 

Ved sidste års budgetaftale blev der aftalt en styrkelse af kassebeholdningen i 2021 på 6 mio.kr. 

og denne styrkelse er effekturet i 2021. Det var intentionen i sidste års budgetaftale, at kassebe-

holdningen også skulle styrkes med yderligere 6 mio. kr. i hvert af årene 2022 – 2024. 

Den gennemsnitlige kassebeholdning ligger pt. på et så højt niveau, at forligsparterne er enige om 

i stedet at kassen i stedet styrkes med knap 400.000 kr. i 2022, godt 1,5 mio. kr. i 2024 og godt 1,8 

mio. kr. i 2025. Hertil kommer en styrkelse af kassebeholdningen i 2024 på 12,7 mio. kr., der kom-

mer ved at Staten forventes at tilbagebetale den indefrosne grundskyld, som kommunekassen har 

lagt ud for i 2018 og 2019. 

 

Budgetaftalen er indgået under forudsætning af, at kommunerne samlet set overholder både ser-

vice- og anlægsramme. Forligspartierne er enige om, at den kollektive økonomiaftale, som er ind-

gået mellem Regeringen og KL, skal overholdes.  
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I 1.000 kr. 
(+ er udgifter og - er mindreudgifter/indtægter)  

2022 2023 2024 2025 

     

 Råderum i budget vedtaget ved 1. behandlingen af Budget 2022 - 2025 -42.454 -45.181 -47.394 -51.090 

     

Ændringer i driftsbudgettet:          

1 
Horsens Fjord-samarbejde 375 375 250 250 

Horsens Fjord-samarbejdet finansieres gennem den grønne pulje -375 -375 -250 -250 

2 Biodiversitetsplan  500 800 1.100 1.300 

3 Trafikplan   200     

4 
Støttepulje til dagtilbud & udvidelse af antallet af pladser i Gaia 13. & 
14. plads 

450 800 1.000 1.000 

5 
Udvidelse af budgetrammen til det specialiserede socialområde for 
voksne 

2.000 2.000 2.000 2.000 

6 

City manager 550       

City manager finansieres via vækstpuljen i 2022 og evalueres inden 
budgetlægningen for 2023 

-550       

7 

Øget bidrag til Fællesindkøb Midt til fokus på grønne indkøb 200 200 200 200 

Finansiering af øget bidrag til Fællesindkøb midt via besparelse på 
indkøb  

-200 -200 -200 -200 

8 Specialundervisningsområdet 5.400 5.400 5.400 5.400 

9 Løft af foreningslivet 200 200 200 200 

10 Kompetencemidler for folkeskolerne 500 700 900 1.100 

11 Tunø børnepasning  200       

12 Sundhedshus - Udvidelse af antal pladser   630 3.800 3.800 

13 
Øget dimensionering af elever/øget lønudgift som følge af voksenele-
ver 

900 900 900 900 

14 Kompetenceløft - Palliative indsatser 200 300 300 300 

15 Kompensation for køb af pladser til borgere med særlige udfordringer 3.000 3.000 3.000 3.000 

16 Mikrolån   250     

17 
Tværgående sundhedsindsats mellem Sundhed & Omsorg og Job-
center 

 347 347 347 

18 Forprojekt til Tunø Havn 300    

19 
Forprojekt til Tunø Havn finansieres af akkumuleret overskud på 
Tunøfærgen 

-300    

20 Leasingudgift til to saltspredere  81 81 81 

21 Afledt drift af anlægsprojekter:         

22 - Folkeparken 100 270 270 270 

23 
- Indtægt fra SAMN vedrørende klimaprojekt Rathlousdal, der blev fi-
nansieret af kassen 

  -100 -100 -100 

Driftsændring i alt: 13.450 15.928 19.448 19.548 

     

Ændringer i indtægtsbudgettet:          

24 
Buffer til evt. midtvejsregulering på indkomstoverførsler tages ud af 
basisbudgettet -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 

      

Ændringer i afdrag på lån:          

25 Afdrag på lån til områdefornyelse   550 675 1.400 
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I 1.000 kr. 
(+ er udgifter og - er mindreudgifter/indtægter)  

2022 2023 2024 2025 

Anlægsprojekter: U/I         

Byudvikling:           

26 
Realisering af anlægsprojekter i forbindelse med byudvik-
lingsstrategi for Odder midtby (afsat 2 mio. kr. i 2019, 3 mio. 
kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021) Lånefinansieres fra 2022 

U 17.455 4.225 14.525 11.225 

I (fond) -6.390 -1.127 0 0 

I (lån) -10.512 -2.943 -13.799 -10.664 

Netto 553 155 726 561 

27 
Hou Havn, byudvikling og trafikregulering  (15,5 mio. kr. afsat 
i 2021 samt 13 mio. kr. i indtægt for salg af grund) 

U 2.000 5.000 7.600 12.900 

28 
Odder Station, køb af remiseområde i 2023 og nedrivning af 
bygninger og forureningsbekæmpelse i 2024 (hensigtserklæ-
ring om mageskifte i 2022, Byrådet 12/4 2021) 

U 9.578   3.400   

29 
By- og Erhvervsudvikling af Rude Havvej 3 - stationsområde 
med p-pladser mm. (afsat 9 mio. kr. i 2018/2019) Der vil 
komme færdiggørelsesarbejder efter 2025. 

U     2.500 5.000 

30 
Letbanestation Rude Havvej, indretning af station og remise. 
Der vil komme færdiggørelsesarbejder efter 2025. 

U     2.500 5.000 

Trafik og trafiksikkerhed 
         

31 Parkeringsstrategi i Hou U 1.250 2.250 1.850   

32 Trafiksikkerhedstiltag U 1.000 1.000 1.000 1.000 

33 Ny flydebro på Tunø U 1.000       

34 
Optimering og udvidelse af parkeringskapaciteten på Vita-
Park 

U   1.150 1.770   

Stier og cykelstier: 
         

35 Cykelsti, Houvej U 2.000 4.000     

36 Bygennemfart cykelsti – Rudevej, Saksild U     1.360   

37 Norsminde sti U   300 300   

38 Udvikling- og udbygning af stiforløb i kommunen U 100 100 100 100 

39 Cykelsti – Vennelundsvej, Odder U 1.500       

Kommunale bygninger 
         

40 
Energibesparende tiltag på kommunale bygninger U 1.500 1.500 1.500 1.500 

Lånefinansiering af energibesparende tiltag I -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

41 Genopretning af tage på Kommunale bygninger U       2.500 

42 Etablering af nyt indgangsparti ved VitaPark U   2.686     

43 
Rådhuset, Udskiftning af vinduer mod Rådhusgade og del 
mod Nørregade 

U         

Sundhed og Omsorg: 
         

44 Nyanskaffelser, indretning og etablering til Sundhedshuset U 2.000 1.250     

45 
Sundhedshus (afsat 2 mio. kr. i 2020 og 23,1 mio. kr. i 2021, 
11,1 mio. kr. modtaget i tilskud fra Staten) 

U 8.000 2.875     

Det specialiserede socialområde for voksne: 
         

46 Etablering af ekstra lejlighed i Krogen (v. Fabos) U 512       

Dagtilbud: 
         

47 
Hou Landsbyordning - flytning af Hou Børnehus til Hou Skole 
(1 mio. kr. afsat i 2021) 

U   5.987 8.113   

48 
Ny daginstitution - Bendixminde (afsat 7 mio. kr. i 2020 og 8 
mio. kr. i 2021) 

U 4.575 8.000     

49 Etablering af krybberum i vuggestuer U 650 650     
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I 1.000 kr. 
(+ er udgifter og - er mindreudgifter/indtægter)  

2022 2023 2024 2025 

50 Etablering af integreret daginstitution på Solbakken U 1.442       

Legepladser: 
         

51 
Opgradering af legepladser i institutioner og park- og natur-
områder (herunder Klub Vest på Vestskolen) 

U 1.000 1.000 1.000 1.000 

Klima: 
         

52 
Klimatilpasningspulje (afsat 5 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020 
og 2 mio. kr. i 2021) 

U 10.225       

I (lån) -9.326       

netto 899       

53 Klimatilpasning fremadrettet - grønne områder U   1.000 1.000 1.000 

54 
Klimatilpasning ved Odder Museum/Mølleparken, ikke-klima-
elementer 

U     1.200   

55 CO2-reduktion i forlængelse af DK2020-planen U 1.000       

Administration: 
         

56 
Opgradering af videoudstyr i Byrådssalen og udvalgslokaler 
på Rådhuset 

U 250       

I alt skattefinansierede anlæg:  39.309 37.403 34.419 29.061 

      

Jordforsyning: 
 

        

57 Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning U 10.000 10.000 10.000 12.000 

58 
Vej gennem boligområde ved Bendixminde forlænges til Bal-
levej ved Blæsbjerg 

U     4.000 4.000 

59 
Anlægsramme til færdiggørelsesarbejde af de kommunale 
byggemodninger 

U 6.700 8.160 1.210 4.120 

60 Erhvervsudvikling ved C. E. Galls Vej, Odder by U 398       

 Jordforsyning - udgifter i alt U 17.098 18.160 15.210 20.120 

61 Indtægter fra salg af grunde og bygninger I -19.098 -18.160 -15.210 -18.120 

I alt jordforsyning: -2.000 0 0 2.000 

       
Resultat i alt:  
(+ er brug af kassebeholdning i forhold til 1. behandlingsbudgettet, hvori der 
var indlagt en styrkelse af kassen på 6 mio. kr. i hvert af årene 2022 - 2025) 

5.605 6.000 4.448 -1.781 

 
 

 
    

I alt styrkelse af kassebeholdningen i forhold til 2021:  
(- er styrkelse af kassebeholdningen)  

-395 0 -14.252 -1.781 

Note: I 2024 kommer der 12,7 mio. kr. i kassen pga. tilbagebetaling af indfrosset grundskyld fra Staten 

 

Efterfølgende indgåelsen af budgetaftalen blev der udarbejdet en tillægsaftale mellem aftaleparterne for at imødekomme 

overholdelse af den kollektive økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Ved selve budgetvedtagelsen i Byrådet blev der 

tilføjet yderligere ændringer til budgettet også med baggrund i overholdelse af økonomiaftalen. 

Tillægsaftalen betød, at: 

 pulje til overholdelse af servicerammen på 5.785.000 kr. er fjernet. Denne pulje var neutral for kassen. 

 budget til større vedligeholdelsesarbejder på 1.148.700 kr. flyttes fra drift til anlæg 

 budgettet til asfaltkontrakten med Arkil A/S på 3.273.000 kr. flyttes fra drift til anlæg 
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Ved budgetvedtagelsen i Byrådet blev yderligere vedtaget, at: 

 anlægsprojekt nr. 28 i budgetaftalen vedrørende "Odder Station, køb af remiseområde" på 9.578.000 kr. i 2022 

udgår af budgetaftalen og bevilges i stedet i 2021 

 anlægsprojekt nr. 48 i budgetaftalen vedrørende "Ny daginstitution i Bendixminde" på 4.575.000 kr. i 2022 udgår 

af budgetaftalen og bevilges i stedet i 2021 

 anlægsprojekt nr. 50 i budgetaftalen vedrørende "Etablering af integreret daginstitution Solbakken/Vita på 

1.442.000 kr. i 2022 udgår af budgetaftalen og bevilges i stedet i 2021 

Med de samlede ændringer oven for styrkes kassebeholdningen i 2022 i budgetaftalen med 9.990.000 kr. i stedet for det 

oprindelige forbrug fra kassen på 5.605.000 kr. i forhold til budgetoplægget vedtaget ved 1. behandlingen af Budget 2022 

– 2025. 
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 Generelle bemærkninger til budget 2022 - 2025 

 

Den kommunale styrelseslov foreskriver at Kommunalbestyrelsen/Byrådet, senest den 15. okto-
ber forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bi-
lagt overslag for de følgende 3 år.  

Byrådet har den 30. august og 4. oktober 2021 behandlet og godkendt budgettet for 2022, samt 
overslag for årene 2023 til 2025. 

Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års  
skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. 

 
Det vedtagne budget for 2022 
 
Budgettet for 2022 blev vedtaget den 4. oktober 2021 af 13 ud af byrådets 19 medlemmer, og 
indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, uændret grundskyldspromillen på 30,32 
og en uændret kirkeskatteprocent på 0,95 %. 
 

 Anlægsudgifterne udgør i alt 73,0 mio. kr., mens der budgetteret med indtægter for salg af 

jord er budgetlagt til 19,1 mio. kr. og tilskud fra RealDania til midtbyplanen for 6,4 mio. kr. 

 Driftsudgifterne udgør netto 1,5 mia. kr. fordelt på: 

 serviceudgifter på 1,1 mia. kr., 

 indkomstoverførsler og dagpenge til forsikrede ledige på 0,4 mia. kr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget 2022 i hovedtal Mio. kr. 

Skatter -1.196,9 

Generelle tilskud fra staten -331,5 

Serviceudgifter 1.097,6 

Indkomstoverførsler og forsikrede ledige 361,1 

Renteudgifter 0 

Driftsoverskud -69,6 

Anlægsudgifter 73,0 

Anlægsindtægter -25,5 

Afdrag på lån 28,0 

Optagelse af lån -36,8 

Finansforskydninger 14,9 

Resultat -  kasseforbrug (”-” angiver kassestyrkelse) -16,0 
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Budget 2022 – 2025 
 

HOVEDOVERSIGT 2022 - 2025         

Mio. kr. (- = indtægt / + = udgifter) 2022 2023 2024 2025 

Indtægter:         

  Skatter -1.196,9 -1.232,9 -1.270,5 -1.313,1 

  Generelle tilskud m.v. -331,5 -341,8 -356,7 -368,2 

Indtægter i alt -1.528,3 -1.574,7 -1.627,2 -1.681,3 

Nettodriftsudgifter:         

  Serviceudgifter 1.097,6 1.114,6 1.129,6 1.145,2 

  Indkomstoverførsler og forsikrede ledige 361,1 361,6 365,0 368,7 

  Pris- og lønregulering 2022 - 2024   27,8 62,9 99,9 

  Renter og garantiprovision 0,0 0,2 0,3 0,1 

Nettodriftsudgifter i alt 1.458,7 1.504,3 1.557,8 1.613,8 

DRIFTSRESULTAT  -69,6 -70,4 -69,3 -67,4 

Anlæg:         

  Skattefinansierede anlægsudgifter 49,5 46,3 54,1 45,6 

Skattefinansieret resultat -20,1 -24,2 -15,2 -21,8 

Jordforsyning:         

  Byggemodningsudgifter (anlæg) 17,1 18,2 15,2 20,1 

  Indtægter ved salg af byggegrunde (anlæg) -19,1 -18,2 -15,2 -18,1 

Jordforsyning i alt: -2,0 0,0 0,0 2,0 

Afdrag på lån og finansforskydninger:         

  Afdrag på lån (i 2024 afdrag vedr. grundskyld) 28,0 29,2 85,6 30,5 

  Låneoptagelse -36,8 -21,3 -15,3 -12,2 

  Indefrysning af grundskyld 15,5 16,9 -68,8 0,0 

  Finansforskydninger -0,6 -0,6 -0,6 -0,3 

Afdrag på lån og finansforskydninger i alt 6,2 24,2 1,0 18,0 

           

BUDGETRESULTAT 
+ er kasseforbrug, - er styrkelse af kassebeholdning 

-16,0 0,0 -14,3 -1,8 

  
   

  

Specifikation af budgetresultatets virkning på kassebeholdningen  

Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 

Styrkelse af kassebeholdningen som følge af budgetaftale 
for 2022 

-0,4 0,0 -14,3 -1,8 

Styrkelse af kassebeholdningen som følge af fremrykning 
af anlæg fra 2022 til 2021 pga. kollektiv overholdelse af 
økonomiaftale 

-15,6       

Budgetresultat (+ er kasseforbrug /- er styrkelse af kasse) -16,0 0,0 -14,3 -1,8 
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Totalbudget i 1.000 kr. 

(- = indtægt / + = udgifter) B2022 BO2023 BO2024 BO2025 

A Finansiering         

  Personskatter  25,1 procent -1.025.217 -1.061.709 -1.094.599 -1.132.136 

  Bidrag til topskat  0,20 % -444 -456 -470 -480 

  Selskabsskatter -8.498 -6.620 -7.011 -7.572 

  Dødsboskat  -3.213 -400 -400 -400 

  Grundskyld 30,32 promille  -150.713 -154.933 -159.271 -163.731 

  Grundskyld - produktionsjord 7,2 promille -8.768 -8.768 -8.768 -8.768 

   Skatter i alt  -1.196.854 -1.232.886 -1.270.519 -1.313.087 

  Bloktilskud, incl. betinget tilskud -334.860 -343.541 -353.634 -365.103 

  Udligning i alt 26.700 24.991 20.576 20.714 

  Finansieringstilskud -5.928 -5.928 -5.928 -5.928 

  Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -2.280 -2.323 -2.374 -2.427 

  Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -3.648 -3.713 -3.795 -3.879 

  Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -4.884 -4.976 -5.086 -5.198 

  Tilskud til en værdig ældrepleje -5.112 -5.209 -5.324 -5.441 

  Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet -492 -501 -512 -524 

  Tilskud til kommuner med mindre øer -3.336 -3.336 -3.336 -3.336 

  
Bagudrettet kompensation vedr. uddannelsesstatistik-
ken 

-312 0 0 0 

  Bidrag til regional udvikling 115 kr. pr. indbygger 2.660 2.747 2.749 2.950 

    Tilskud og udligning  i alt -331.492 -341.789 -356.664 -368.172 

A  i alt finansiering -1.528.346 -1.574.675 -1.627.184 -1.681.259 

B Driftsudgifter         

    Serviceudgifter         

  Budget 2021 i 2022 pris- og lønniveau 1.078.489 1.078.489 1.078.489 1.078.489 

  Demografisk udgiftspres 12.236 27.417 42.116 56.065 

  Budgetaftale 2020 -260 434 -587 -587 

  Budgetaftale 2021 -5.735 -5.395 -7.937 -7.937 

  Budgetaftale 2022 13.450 15.928 19.448 19.548 

  
Tillæg til budgetaftale 2022 pga. service- og anlægs-
rammen 

-10.207 -10.207 -10.207 -10.207 

  Øvrige ændringer 6.037 3.405 3.902 5.393 

  Lovændringer 967 570 413 413 

  Ændring som følge af økonomiaftalen m.m. 2.664 3.983 3.994 4.014 

    Serviceudgifter i alt 1.097.640 1.114.623 1.129.630 1.145.190 

    Indkomstoverførsler og forsikrede ledige 361.131 361.575 364.990 368.680 

B i alt driftsudgifter 1.458.771 1.476.198 1.494.620 1.513.870 

    Renter         

  Renter af likvide aktiver  -821 -600 -400 -400 

  Rente af langfristede tilgodehavender -24 -16 -8 0 

  Renteudgifter på langfristet gæld 1.473 1.525 1.370 1.202 

  Renteudgifter på ældreboliglån 327 315 312 312 

  Garantiprovision  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

    Renter i alt -45 224 274 114 

  Pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene   27.830 62.948 99.862 

DRIFTSRESULTAT  -69.619 -70.424 -69.342 -67.413 
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C Afdrag på lån og finansforskydninger         

  Afdrag på lån 22.044 22.584 22.820 23.056 

  Afdrag på indefrosset grundskyld     56.100   

  Afdrag på ældreboliglån  4.074 4.090 4.092 4.092 

  Afdrag på lån til områdefornyelse   550 675 1.400 

  Lønmodtagernes Feriefond 1.930 1.930 1.930 1.930 

  I alt afdrag på lån: 28.048 29.154 85.617 30.479 

  Låntagning til klima -9.326       

  Låntagning til energibesparende foranstaltninger -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

  Låntagning til områdefornyelse -10.512 -2.943 -13.799 -10.664 

  Låntagning til grundskyld -15.500 -16.900     

  I alt låntagning: -36.838 -21.343 -15.299 -12.164 

  
Afdrag på langfristede tilgodehavender (Hou Lystbå-
dehavn) 

-225 -225 -225 0 

  Frigivelse af deponerede midler fra salg af HNM  -330 -330 -330 -330 

  Indfrysning af grundskyld 15.500 16.900 -68.813   

  Finansforskydninger i alt: 14.945 16.345 -69.368 -330 

C Afdrag på lån og finansforskydninger 6.155 24.156 950 17.985 

D Jordforsyning (anlæg)         

  Byggemodning 17.098 18.160 15.210 20.120 

  Salg af grunde -19.098 -18.160 -15.210 -18.120 

D Jordforsyning i alt -2.000 0 0 2.000 

RESULTAT FØR SKATTEFINANSIERET ANLÆG -65.464 -46.268 -68.392 -47.428 

E Anlægsudgifter - skattefinansieret 49.474 46.268 54.140 45.647 

RESULTAT - = styrkelse / + = forbrug -15.990 0 -14.252 -1.781 
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Fra budget 2021 til budget 2022 
 
Tabellen nedenfor indeholder samtlige ændringer til budget til serviceudgifter 2021 til budget 2022. 
 
Serviceudgifternes udvikling fra 2020 til 2021: 

 ("-" er mindreudgifter, alle beløb er i 1.000 kr.)  Delbeløb 2022 

Serviceudgiftsbudget for 2021   1.056.559 

Pris- og lønstigninger fra 2021 til 2022   21.929 

Budget 2021 i 2022 pris- og lønniveau   1.078.489 

Demografisk udgiftspres 2021 og 2022     

1 Demografisk udgiftspres 2021 9.636   

2 
Demografisk udgiftspres i 2021 udlægges til områderne iht. økonomioversigt 
nr. 1-2021 

7.139   

3    

Budgetaftale 2020:      

4 Horsens Fjord -260 -260 

Budgetaftale 2021      

  Engangsudgifter - udgår     

5 Merudgifter til kollektiv trafik - perioden 01.01.2021-30.06.2021 -1.189   

6 Forbedret normering og eksternt tilsyn -2.037   

7 Forældrebetaling, søskenderabat, fripladser og privat pasning  150 -3.076 

  Afledt drift af valgte anlæg     

8 Sundhedshus 85 85 

  Råderums- og Omprioriteringskatalog     

9 Tilpasning af midler fra Flygtningetaskforce i Borgerservice -400   

10 Optimering af driften af det specialiserede socialområde -51   

11 Forebyggelsespulje udgår 166   

12 Udgifter til midlertidige boliger -205   

13 Annonceudgifter -154 -644 

  Investerings- og Potentialekatalog     

14 
Integreret Bibliotek -512   

Virkning af investering -274   

15 
Støtte til børn i sårbare positioner -102   

Virkning af investering -512   

16 
Investering i nyoprettet stilling - jurist     

Virkning af investering -512   

17 
Smarte hygiejnekurser - Virkning på SSF nulstilles 333   

Virkning af investering -317   

18 Digitaliseringsstrategi  - virkning af investering -205 -2.101 

Øvrige ændringer     

19 Ny kommunalbestyrelse - kurser, IT og evt. eftervederlag mv. 2.012   

20 
Tjenestemandspensioner og indbetalinger til pensionsforsikring af tjeneste-
mænd 

-177   

21 Gadebelysning - flere armaturer 241   

22 
Bygninger: Forpagtningsafgifter, husleje Solbakken og Kirkevangen og byg-
ningsvedligeholdelse 

1.292   

23 Korrektion af indtægter vedr. kran på Hou Havn 182   

24 Skorstensfejergebyr - nulstilling af besparelse fra råderumskatalog 67   

25 Kollektiv trafik 2.421 6.037 
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Lovændringer     

26 Lovændringer fra tidligere budgetår med ændret virkning i 2022 212 212 

Serviceudgifter i 2022 godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. maj 2021:  1.090.978 

Revideret pris-/lønskøn via økonomiaftalen   15 

Ændringer som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen 8. juni 2021:  

27 Lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2022 756   

28 Omlægning af tidligere puljer til bloktilskud 4.525 5.280 

Øvrige tekniske ændringer:     

29 Ændret administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 67   

30 Lønmodtagernes feriemidler overflyttes til statuskonto -1.942 -1.875 

Reviderede serviceudgifter inden budgetaftale for 2022:   1.094.398 

Budgetaftale for 2022:     

  Horsens Fjord-samarbejde 375   

  Finansiering af Horsens Fjord Samarbejde via Grøn Pulje -375   

  Biodiversitetsplan 500   

  Støttepulje og Udvidelse af Gaia 450   

  Udvidelse af det specialiserede område for voksne 2.000   

  City-manager 550   

  Finansiering af city-manager via Vækstpulje -550   

  Øget bidrag til Fælles IndkøbMidt 200   

  Indkøbsbesparelse -200   

  Specialundervisning 5.400   

  Løft af foreningslivet 200   

  Kompetancemidler til folkeskolen 500   

  Tunø Børnepasning 200   

  Øget dimensionering af antal elever og lønudgift som følge af voksen elever 900   

  Kompetanceløft - Palliative indsatser 200   

  Kompensation for køb af pladser til borgere med særlige udfordringer 3.000   

  Folkepark, afledt drift 100   

  Forprojekt Tunø Havn 300   

 

Finansiering af forprojekt Tunø Havn via opsparing på Tunøfærgen -300 13.450 

Beslutninger i budgetvedtagelsen vedr. overholdelse af kollektiv økonomiaftale på landsplan:  

  Pulje til imødegåelse af merforbrug -5.785   

  Pulje til asfalt - overflyttes til anlæg -3.273   

  Pulje til bygningsvedligeholdelse flyttes til anlæg -1.149 -10.207 

Serviceudgifter i 2022 1.097.641 
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Den kommunale skatteudskrivning i 2022 
 

Kommunal indkomstskat 25,1 procent hvilket er uændret i forhold til 2021          

Kommunal grundskyld 30,32 promille hvilket er uændret i forhold til 2021 

Kommunal grundskyld for landbrugsjord 
og skovbrug  

7,2 promiller som er fastlagt ved lov 

Kirkeskat 0,95 procent hvilket er uændret i forhold til 2021 

 
Udviklingen i skatteprocenten 
I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr. 1.1.2007, og kommunerne overtog 
den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune over-
tog 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 
(20,4 + 3,72). Byrådet vedtog en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 %, og en skatteforhøjelse fra 
2011 på 0,2 %, således at den kommunale skatteprocent udgør 25,1. 
                                                                                                                                     

Skatteprocenter 2007 - 2021 
 

  Skatteprocent Grundskyldspromille Kirkeskat 

  Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet Odder Km. 

2007 24,12 24,58 23,5 23,6 1,0 

2008 24,9 24,8 27,5 25,5 1,0 

2009 24,9 24,8 27,4 25,6 1,0 

2010 24,9 24,9 27,4 25,9 1,0 

2011 25,1 24,9 30,32 26,05 1,0 

2012 25,1 24,9 30,32 26,06 1,0 

2013 25,1 24,91 30,32 26,27 1,0 

2014 25,1 24,9 30,32 26,25 1,0 

2015 25,1 24,91 30,32 26,13 1,0 

2016 25,1 24,91 30,32 26,13 1,0 

2017 25,1 24,91 30,32 26,12 0,98 

2018 25,1 24,91 30,32 26,12 0,97 

2019 25,1 24,93 30,32 26,14 0,96 

2020 25,1 24,95 30,32 26,18 0,95 

2021 25,1 24,97 30,32 26,15 0,95 

2022 25,1 24,98 30,32 26,12 0,95 
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Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2022  
 
I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigs- og Boligministeriet nærmere regler 
om specifikation af de poster på årsbudgettet som Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til. 
 

Bevillingsniveau for driftsbevillinger på hovedkonto 0 - 6 

 

For 2022 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 
 
1. Gennem bemærkningerne til budgettet kan der være knyttet særlige bindinger til et budgetbe-

løb, således at beløbet ikke uden Kommunalbestyrelsens/Udvalget for Økonomi og Erhvervs 
godkendelse kan anvendes til andre formål end de i bemærkningerne anførte. 

 
2. Der kan ikke foretages omplaceringer af budgetbeløb fra indkomstoverførsler og forsikrede 

ledige til serviceudgifter eller omvendt. 
 
3. Udvalgene skal respektere eventuelle dispositionsrammer, som Kommunalbestyrelsen har ud-

lagt til institutioner/forvaltning. 
 
4. Merindtægter som bevillingsindehaveren er uden indflydelse på, må ikke anvendes til finansie-

ring af udgifter uden særskilt bevilling fra Kommunalbestyrelsen. 
 
5. Udvalgene må ikke foretage væsentlige ændringer i serviceniveauet, og demografibeløb må 

kun anvendes til det formål de er afsat til. 
 
Med bevillingsbinding på udvalgsniveau er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og 
overholdelse overladt til udvalgene. Udvalgene kan herefter beslutte at delegere dispositionskom-
petence og ansvar videre til forvaltningen, virksomhedslederne m.fl. 
 
Princippet om bruttoposteringer er uforandret. Dvs. at der fortsat altid skal foretages særskilt kon-
tering af indtægter og udgifter i budget og regnskab. 
 

Bevillingsniveau anlæg 
 
For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. 
 
De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter Kommunalbestyrelsens medde-
lelse af anlægsbevilling. 
 

Bevillingsniveau finansielle poster under hovedkonto 7 og 8 

 
Alle renteindtægter under ét - funktionerne 7.22.05-7.35.35. 
Alle renteudgifter under ét - funktionerne 7.35.30-7.55.76. 
Afdrag på udlån under ét - funktionerne 8.32.20-8.32.27. 
Afdrag på optagne lån under ét - funktionerne 8.55.63-8.55.78. 
Tilskud og udligning – funktionerne 7.62.80-7.65.87. 
Alle skatter under ét - funktionerne 7.68.90-7.68.96. 
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Generelle regler for Odder kommunes budget for 2022 

 
1.  Bevillingsmyndighed 
 
1.0  Generelt 
 
Som det fremgår af styrelsesloven, er Kommunalbestyrelsen eneste bevillingsmyndighed. Dette 
betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse må påbe-
gynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse 
med vedtagelsen af årsbudgettet.  
 
Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Kommunalbesty-
relsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. 
 
Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de ståen-
de udvalg og Udvalget for Økonomi og Erhverv inden for de respektive områder ansvaret for de 
bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse 
med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. 
 
Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Udvalget for Økonomi og Erhverv til at meddele bevillings-
ændringer i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden 
drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter således omdisponeringer mellem bevillinger 
på hovedkonto 0-6. 
Bevillingsændringer på de finansielle konti herunder låneoptagelse, skal fortsat godkendes af 
Kommunalbestyrelsen. 
 
1.1 Bevillingskontrol 
 
Der skal løbende foretages kontrol med, at de givne bevillinger overholdes. Budgetkontrollen er 
beskrevet i ”principper for budgetopfølgning”. 
 
1.2 Leasingaftaler 
 
Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterføl-
gende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler: 
 

− Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 500.000 kr. 

− Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 
500.000 – 1.500.000 kr. 

− Udvalget for Økonomi og Erhverv skal godkende leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 
1.500.000 kr.  

− Udvalget for Økonomi og Erhverv skal godkende alle leasingaftaler med en løbetid på mere 
end 8 år.  

 
2.  Bevillingsoversigt 
 
Som det fremgår af budgettets bevillingsoversigt er bevillinger givet som nettobevillinger pr. ud-
valg.  
 
Med vedtagelse af budgettet har Kommunalbestyrelsen givet bevilling til de driftsposter, der er 
opført i bevillingsoversigten. Gennem bemærkningerne til driftsposterne kan der til en bevilling 
være knyttet særlige bindinger. 
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Budgettet består et driftsbudget opdelt i serviceudgifter, indkomstoverførsler, et anlægsbudget, 
budget for renter, afdrag og finansiering. Det fremgår af budgettet hvorledes bevillingerne er 
sammensat, og beløbene her må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbene.  
 
 
3.  Drifts- og anlægsposter 
 
Der sondres mellem 2 forskellige former for bevillinger: 
 

a) driftsbevillinger og 
b) anlægsbevillinger 

 
Til driftsbevillinger henregnes: 
 
1. Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til 6. 
2. Statsrefusion på hovedkontiene 0 til 6. 
3. Renter, generelle tilskud, faste bidrag til regionen og skatter på hovedkonto 7. 
4. Afdrag på lån på hovedkonto 8. 
 
Driftsbevillinger er etårige og bortfalder således ved regnskabsårets udgang. 
 
Til anlægsbevillinger henregnes: 
 
1. Anlægsudgifter og - anlægsindtægter på hovedkonto 0 til 6. 
2. Udlån og låneoptagelse. 
 
Anlægsbevillinger omfatter samtlige udgifter til et anlægsarbejde i hele anlægsperioden, og kan 
således løbe over flere år. 
 
De beløb Kommunalbestyrelsen har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejdet i budgetåret, 
er opført i bevillingsoversigten og benævnes rådighedsbeløb. 
 
Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Kommunalbestyrelsen ved særlig anlægsbevilling for 
hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg. 
 
I bevillingsansøgningen skal det bl.a. anføres, hvilket rådighedsbeløb ansøgningen vedrører. End-
videre skal den budgetterede anlægsudgift opgøres i overensstemmelse med de autoriserede 
grupperinger for anlægsarbejder, således at der ved regnskabsaflæggelsen kan foretages en 
sammenligning mellem de budgetterede og de endeligt afholdte udgifter 
 
En ansøgning om anlægsbevilling omfatter alle udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet.  
 
Såfremt anlægsarbejdet strækker sig over flere regnskabsår, må det samlede beløb, der ønskes 
til rådighed i hvert enkelt år, fremgå af bevillingsansøgningen. 
 
I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der tillige fremsendes specificeret over-
slag over de driftsindtægter og driftsudgifter, herunder evt. besparelse, som ibrugtagelsen af det 
pågældende anlæg vil medføre. 
 
Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder såfremt bruttoudgifterne beløber 
sig til 2 mio. kr. eller mere. 
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Økonomiske vilkår for Institutioner, afdelinger m.fl. 

 
Over- eller underskud indenfor den enkelte institutions budget, herunder lønkonti, til efterfølgende 
år. 
Institutionerne får således en samlet ”pose penge”, som de kan anvende som de anser for mest 
hensigtsmæssigt med henblik på opfyldelse af de opstillede mål herunder ledelsesaftaler. 
 
Institutionen kan anvende de opsparede midler uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket 
på. 
Institutionerne kan også ”låne” af efterfølgende års driftsbudget med henblik på at kunne fremryk-
ke en disposition, der først er forudsat i næste års budget, hvis det skønnes nødvendigt eller hen-
sigtsmæssigt for institutionens drift. 
 
Institutionen har fortsat adgang til at ansøge om tillægsbevilling. Forudsættes dog kun at finde 
sted undtagelsesvis. Behandlingen af ansøgninger sker uafhængig af institutionens eventuelle 
opsparing. Hvis institutionen er blevet tildelt en tillægsbevilling til et særligt formål, opgøres et evt. 
mindreforbrug særskilt og overføres til efterfølgende år, såfremt aktiviteten endnu ikke er afsluttet. 
 
Overførsel af såvel opsparede beløb som merforbrug/mindreindtægter sker via proceduren for 
tillægsbevillinger. 
 
Der kan maksimalt overføres: 
  Overskud  Underskud          
0 - 4 mio. kr.  600.000 300.000 
4 - 20 mio. kr.     600.000 600.000 
20 - 40 mio. kr.    1.000.000 1.000.000 
over 40 mio. kr.  1.200.000 1.200.000 
Børne- og Familiecentret  2.400.000 2.400.000 
Rådhuset  2.400.000 2.400.000 
Sundhed og Omsorg  3.700.000 3.700.000 
 
Såfremt en enhed overskrider grænsen for overførsel af underskud, udarbejdes der straks en re-
degørelse og genopretningsplan til behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv. 
 
I forbindelse med regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en opstilling over besparel-
ser/merforbrug. Nettooverskuddet/-underskuddet opgøres i forhold til årets korrigerede budget. 
Opgørelsen sendes til Løn & Økonomi, som foranlediger, at beløbet genbevilges på det efterføl-
gende års budget. Tillægsbevillingen optages på særlig konto. 
 
Indtægter - tilladelse til at anvende merindtægter uden Kommunalbestyrelsens forudgående god-
kendelse. 
 
Institutionerne har adgang til alternative indtægtskilder, når disse er i overensstemmelse med den 
kommunale fuldmagt og de regler for Odder Kommune har vedtages for alternative indtægtskilder 
som f.eks. sponsoraftaler. 
Anvendelsen af merindtægter og de øvrige budgetmidler skal i øvrigt være i overensstemmelse 
med de retningslinier og mål, som er fastlagt i budgettet, og dermed af Kommunalbestyrelsen. 
 
Indtægter udover de budgetterede tilfalder institutionen fuldt ud. 
Dette gælder dog ikke indtægter, som institutionen er uden indflydelse på. Disse indtægter må 
ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra Kommunalbestyrelsen. 
 
Merindtægter må heller ikke anvendes til merudgifter på konti, som ikke indgår i overførselsad-
gangen. 
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Personaleadministration 

 
Lønsummen er udlagt til institutionerne som et samlet beløb, hvilket indebærer, at institutionerne 
har frihed til:  

1. fastlæggelse af normeringer, herunder oprette og nedlægge faste stillinger, 

2. frihed i forhold til personalesammensætning, 

3. forhandlingsret indenfor grænserne af centralt fastsatte overenskomster og kommunalt beslut-
tede regler i forhold med de faglige organisationer, når det drejer sig om personaleforhold, der 
udelukkende angår den enkelte institution. 

Lønsumsstyring er indført i Odder Kommune fra 1.1.2002. 
Lønsumsstyringen er en del af aftalen om selvforvaltningsvilkår i Odder, således, at lønsumsbud-
gettet udlægges til institutionerne som et samlet beløb og fremskrives til budgetårets lønniveau ud 
fra den generelle lønstigning udmeldt af KL. 



Udvalget for Klima og Plan 
Overblik 43 
 

Udvalget for Klima og Plan 

 
1. Udvalget for Klima og Plan.  

Udvalget for Klima og Plan består af Kresten Bjerre (B), Lars Blume (A), Palle Holsting (A), Leif Gjørtz Chri-
stensen (Ø), Ole Lyngby Pedersen (V), Louise Kreutzfeldt (V) og Martin Mikkelsen (C) 

2. Udvalgets opgaver. 

Udvalget for Klima og Plan varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske 
og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet. 
 
Udvalget har således ansvar for følgende opgaver 

 Miljø, herunder VVM samt spildevandslovgivning 

 Kollektiv trafik samt taxalovgivning 

 Infrastruktur, herunder veje, stier m.v. 

 Forsyning, herunder vand, varme, belysning og affald 

 Grundvand 

 Naturforvaltning (naturpleje, naturgenopretning mv.) og kystbeskyttelse 

 Tunø Havn 

 Rekreative områder, herunder parker og strandområder 

 Campingpladser 

 Planlægning og udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område 

 Udvendigt og indvendigt vedligehold af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets 
område 

 Administration af planlovgivningen undtaget kommuneplanrammer 

 Byggelovgivning og boligforhold. 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 

 Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget.  

 Takster for forsyningsvirksomheder 

 Anlægsplaner inden for udvalgets område 

 Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for ud-
valgets område.  

 

  



Udvalget for Klima og Plan 
Overblik 44 
 
3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget 

Serviceudgifter 

Regnskab/ R 2020  B 2021  B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 

Budget mio. kr. 

Udgifter 72,4 71,8 69,8 70,5 69,0 69,2 

Indtægter -14,8 -13,5 -13,0 -13,1 -13,1 -13,1 

Netto 57,6 58,3 56,8 57,4 55,9 56,1 
2022 prisniveau 

I nedenstående figur fremgår udvalgets budget fordelt på de enkelte driftsområder: 
 

 

 

4. Driftsbudget 2022 - serviceudgifter 
 

 Driftsbudget 2022 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Udvalget for Klima og Plan 91.741 -9.813 81.928 

Udlejning, bygn.vedl og byggemodn 30.474 -604 29.870 

         Byfornyelse 373   373 

         Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.580   1.580 

         Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.054   2.054 

         Brandsikkerhed og brandhaner 1.006   1.006 

         Drift af kommunale bygn/institutioner 25.461 -604 24.858 

Veje og Grønne områder 33.490 -1.067 32.423 

        Fælles Drift & Service - skatmoms   -959 -959 

        Fælles Drift & Service - Fælles formål 9.949   9.949 

        Veje og grønne områder 12.161 -108 12.053 

        Vintertjeneste 3.902   3.902 

        Maskiner og materiel 3.554   3.554 

5%

61%

8%

26%

Udvalget for Klima og Plan

Udlejning og Vedligeholdelse

Veje og Grønne områder

Miljø

Trafik og Havne
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        Vejbelysning 3.924   3.924 

Miljø 7.314 -2.520 4.794 

        Veje og grønne områder 26   26 

        Naturbeskyttelse 3.422   3.422 

        Miljøbeskyttelse 22 -143 -121 

        Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel.  843 -254 589 

        Vandløbsvæsen 545   545 

        Skadedyrsbekæmpelse 2.033 -2.123 -90 

        Skovrejsning Boulstrup 212   212 

        Klima og miljøpulje 212   212 

Kollektiv trafik og havne 20.278 -5.281 14.997 

        Kollektiv trafik - Læskure 31   31 

        Busdrift 12.380   12.380 

        Tunø Færgen skat moms 6.814 -932 5.883 

        Tunø Havn 985 -1.492 -507 

        Tunø Færgen   -2.858 -2.858 

        Færgesekretariat 68   68 

Fritid, Bibliotek og Kultur 184 -340 -156 

       Tunø Teltplads 184 -340 -156 
 
 
 

Ændringer fra Budget 2018 – 2022: 
 
Ændringer til Budget 2018 
 
Budgetforliget for 2018  
 
Rottespærre i kommunale bygninger 425.000 
425.000 kr. til etablering af mekaniske rottespærrer i skelbrønde ved kommunale bygninger. 
 
Forskønnelsespulje 
Årlig pulje på 500.000 kr.  til forskønnelse af byområder, især med fokus på oplandsbyerne. 
 
Sikring af cykelstier 
For at øge trafiksikkerheden på Grobshulevej er der i 2018 afsat 180.000 kr. til flytning af kantpæle. 
 
Vejvedligeholdelse - tilføres 3 mio. kr. I løbet af foråret 2018 udarbejdes oplæg om funktionsudbud på de 
veje, der ikke er omfattet af det nuværende udbud. 

 
Trafiksikkerhedspulje, ét-årig 
Der afsættes en pulje på 500.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter, bl.a. omfattende trafiksikkerheden på 
Østermarksvej/Lundevej, samt i Amstrup. 
 
Bæredygtig kommune 
500.000 kr. til nye grønne tiltag, der gør Odder Kommune mere bæredygtig. 
 
Klimatilpasningsindsatsen ved Odder Museum. 
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Der er afsat 300.000 kr.t il detailprojektering/forundersøgelse af klimatilpasningsindsatsen ved Odder Mu-
seum. 
 
Offentlig trafikbetjening 
Der er afsat 750.000 kr. til analyse og udvidelse af den lokale offentlige trafikbetjening, mellem land og by, 
samt i Odder by med fokus på adgang til letbanen. 

 
Øvrige ændringer 2018 
 
OPS- Bygningsvedligeholdelse af ny Skovbakkeskole 
Budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse af Skovbakkeskolen og ny daginstitution er 
overført til Børn-, Unge og Kulturudvalget. Bygningsvedligeholdelse indgår som en del af OPS-kontrakten 
vedr. den ny Skovbakkeskole og ny daginstitution. Driftsudgiften er i 2018 indarbejdet med helårsvirkning. 
 
Nedsættelse af færgetakster for passagerer mv. 
Tilskuddet til takstnedsættelser på passagerer og godstransport er fra 2018 indtægtsbudgetteret på Tunø 
Færgen. Tilskud til takstnedsættelse på passagerer er forhøjet i 2018 med 240.000 kr. til at dække perioden 
1/11-15/3, vintermånederne. 
 
Huslejereguleringer 
Der er indgået aftale med Handelsfagskolen om en årlig huslejenedsættelse på 235.000 kr. 
I takt med at jorden i Vestbyen udstykkes til boligområder er flere jordforpagtninger ændret eller helt bort-
faldet, budgettet reduceres i 2018 med 441.000 kr. 
 
Veje- og grønne områder 
Der fortages udbud på vedligeholdelsen af de gamle amtsveje. Yderligere besparelse i 2018 på 102.000 kr. 
jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget, tema 5 ”pristjek og konkurrenceudsættelse”. 
 

Ændringer til Budget 2019 
 
Budgetforliget for 2019  
 
Trafiksikkerhedsprojekt på Vestermarken 
Der afsættes 310.000 kr. til øgning af trafiksikkerheden ved Vestskolen, afdeling Vestermarken. 
 
Bæredygtig kommune 
Der afsættes en éngangspulje på 1,5 mio. kr. til nye grønne tiltag, der gør Odder Kommune mere bæredyg-
tig ved at sikre natur, biodiversitet og miljø. Det nuværende driftsbudget på 0,5 mio. kr. forøges til 1 mio. 
kr. årligt. Driftsbudgettet anvendes til udvikling af en grønnere profil og en mere bæredygtig kommune. 
Ved indgåelse af nye forpagtningskontrakter af de kommunale jorde, skal der fremover være krav om, at 
der ikke anvendes sprøjtemidler. 
 
Horsens Fjord Naturpark 
Det afsættes 250.000 kr. til et samarbejde mellem Odder, Horsens og Hedensted kommuner om oprettelse 
af Naturpark Horsens Fjord. Naturparken skal bidrage med at skabe sammenhæng mellem naturområderne 
i de 3 kommuner, herunder forbedre adgangsmulighederne med sti- og vandreruter, skiltning og skabe 
fortællinger om natur, landskab og historie. 
 
Indtægter fra salg af kommunale bygninger anvendes til vedligeholdelse 
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I budgetforliget for 2019 blev der givet en hensigtserklæring om, at igangsætte en undersøgelse af mulig-
hederne for at sælge en række kommunale ejendomme. Ejendomme der ikke anvendes i den daglige kom-
munale service, samt bygninger der i dag udlejes til ikke kommunale formål. 
Der foretages en vurdering af den fremtidige anvendelse af ældreboligerne i Ørting og Hundslund. I vurde-
ringen indgår et eventuelt salg af boligerne. 
Indtægterne fra salg af ejendomme skal anvendes til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Den endeli-
ge anvendelse af indtægter ved salg af ejendomme træffes af Byrådet, på baggrund af indstilling fra Miljø-, 
Teknik- og Klimaudvalget. Nyt tag på Rådhuset og herefter nyt tag på biblioteket indgår i prioriteret række-
følge af indtægterne fra salg af bygninger. 
 
Øvrige ændringer 2019 
 
Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk 
placeret under Fælles Drift & Service.  
Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i de respektive 
udvalgs budgetrammer.  
For 2019 er der i alt overført 12.729.100 kr. til Fælles Drift & Service  
Effektiviseringsbesparelsen i 2019 på optimering af ejendomsområdet er på 944.000 kr. Fælles Drift & Ser-
vice er reduceret med 725.000 kr. og budgetrammen til bygningsvedligeholdelse er reduceret med 219.000 
kr. 
 
Veje- og grønne områder 
Der fortages udbud på vedligeholdelsen af de gamle amtsveje. Yderligere besparelse i 2019 på 105.000 kr. 
jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget, tema 5 ”pristjek og konkurrenceudsættelse”. 
 
Administrativt Fællesskab 
Fælles Drift & Service indgår i administrativt fællesskab med Rådhuset, Det specialiserede specialområde og 
VitaPark. 78.000 kr. er overført til Økonomi- og Erhvervsudvalget. 
 
Rottespærrer 
Der tilføres 32.000 kr. til drift af rottespærrer i kommunale bygninger. 
 
Juletræer – Fælles Drift & Service har overtaget udgifterne, 26.000 kr., til juletræer og opsætning af disse. 
 
Energibesparende foranstaltninger 
Der er under Miljø- Teknik- og Klimaudvalget foretaget energibesparende foranstaltninger, en driftsbespa-
relse på i alt 30.000 kr. 
 
Busdrift er i 2019 tilført 55.000 kr. til rejsekortudstyr i busserne og 101.000 kr. til individuel handicapkørsel 
for blinde og stærkt svagsynede. 
 
Offentlig trafikbetjening 
Der blev i 2018 afsat 750.000 kr. til analyse og udvidelse af den lokale offentlige trafikbetjening, mellem 
land og by, samt i Odder by med fokus på adgang til letbanen. Budgettet er reduceret til 500.000 kr. i 2019. 
 
Hverdagseffektiviseringer 
Der er indarbejdet hverdagseffektiviseringer på 1 % af Udvalgets samlede budgetramme, svarende til 0,5 
mio. kr. 

Ændringer til Budget 2020 
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Budgetforliget for 2020  
 
Der afsættes 2 mio. kr. til brandsikkerhed og brandhaner – til gennemgang af nuværende brandsikkerheds-
niveau, opgradering af brandsikkerheden i kommunens institutioner og almennyttige boliger som stilles til 
rådighed for vanskeligt stillede og handicappede borgere, samt nedlæggelse af brandhaner, der ikke længe-
re indgår i beredskabet 
 
Til grøn og bæredygtig udvikling afsættes der i 2020 yderligere 1,5 mio. kr. til det videre arbejde med grøn 
omstilling. Handleplanerne skal omsættes til konkrete initiativer for at sikre natur, biodiversitet, miljø og 
grøn omstilling. Budgettet er forhøjet i ét år. 
 
Horsens Fjord Naturpark 
Det afsættes 250.000 kr. til et samarbejde mellem Odder, Horsens og Hedensted kommuner om oprettelse 
af Naturpark Horsens Fjord. Naturparken skal bidrage med at skabe sammenhæng mellem naturområderne 
i de 3 kommuner, herunder forbedre adgangsmulighederne med sti- og vandreruter, skiltning og skabe 
fortællinger om natur, landskab og historie 
 
Hverdagseffektiviseringer 
Der er indarbejdet hverdagseffektiviseringer på 1 % af Udvalgets samlede budgetramme, svarende til 0,6 
mio. kr. 

Øvrige ændringer 2020 

 
Busdrift – området er tilført 702.000 kr. til opretholdelse af 5 daglige afgange t/r på hverdage og 
indsættelse af flexbus på rute 302 efter Region Midtjyllands besparelser på kollektiv trafik, i Odder 
på den regionale busrute 302, Kystruten. 
 
Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk 
placeret under Fælles Drift & Service.  
Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i de respektive 
udvalgs budgetrammer.  
For 2019 er der i alt overført 12.729.100 kr. til Fælles Drift & Service  
Effektiviseringsbesparelsen i 2019-2020 på optimering af ejendomsområdet er på i alt 2.209.000 kr.  
Fælles Drift & Service er reduceret med i alt 1.639.000 kr. og budgetrammen til bygningsvedligeholdelse er 
reduceret med i alt 570.000 kr. 

 
Team kommunale bygninger – 3 medarbejdere er i 2019 overflyttet til Fælles Drift & Service. 
MTK’s budget tilføres 1,1 mio. kr. til 2 årsværk, samt 0,1 mio.kr. til drift af blandt andet kurser, 
abonnementer, biludgifter mv. 
 
Flytning af miljømedarbejder – Teknik og Miljø’s driftsbudget er reduceret med 0,6 mio. kr. – bud-
gettet er overflyttet til ØEU. 
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Ændringer til Budget 2021 

 
Budgetforliget for 2021  

 
Busdrift -  I april 2020 gik leverandøren af kørslen på lokalbusserne og bybussen konkurs. Arriva 
overtog alt kørsel fra den 14. april 2020 frem til 1. juli 2021. Til dækning af en øget pris på køre-
plantimer i 2021 og en engangsudgift til Arriva er der bevilget 1,2 mio. kr. i 2021. 
Genopretning af Fælles Drift & Service – Alt teknisk servicepersonale blev overflyttet til Fælles 
Drift & Service pr. 1. april 2018. Fælles Drift & Service kompenseres årligt med 0,7 mio. kr. for en 
underbudgettering ifm. overflytningen. 
 
Grøn udvikling af Odder Kommune – der er årligt afsat 2,5 mio. kr. til en grøn og bæredygtig udvik-
ling af Odder Kommune. Puljen skal sikre konkrete tiltag til grøn omstilling for at opfylde målsæt-
ninger i Klimaloven og implementering af øvrige kriterier i Klimakommune Plus. 
Bæredygtighedspuljen på 1 mio. kr. udgår. 
 
Råderums- og omprioriteringskatalog 2021 
Besparelser: 
Fra blå flag til hvid flag, 250.000 kr. 
Reducering af konsulentydelser ved skimmelsager, 50.000 kr. 
Mindre græsslåning som følge af øget biodiversitet, 150.000 kr. 
Nyt funktionsudbud på asfalt, 1,5 mio. kr. 
Forskønnelsespulje rettet mod oplandet reduceres med 223.000 kr. 
Trafiksikkerhedspulje udgår, 0,5 mio. kr. 
Optimering af indkøb 0,1 mio. kr. 
 
Øvrige ændringer 2021 
Der er i 2020 afsat 2 mio. kr. til brandsikkerhed og brandhaner. Budgettet reduceres til 1 mio. kr. i 2021. 

 
Fælles Drift & Service 
Fra 2021 er midler til indvendig bygningsvedligeholdelse, grønne områder og el, vand og varme overgået 

til Fælles Drift og Service. Budgettet til indvendig bygningsvedligeholdelse og grønne områder er over-

ført, mens det for forbrugskontiene gælder, at der er overført svarende til et gennemsnit af de sidste 3 

års forbrug. 

 
Ændringer til Budget 2022 

Øvrige ændringer 2022 

 
Investerings- og Potentialekatalog 
Virkningen af investeringerne ”Smarte hygiejnekurser”, ”Nedbringelse af sygefravær” og ”digitaliserings-
strategi” er indarbejdet i budget 2022. Samlet for Miljø-, Teknik og Klimaudvalgets område, er budgettet 
reduceret med 146.000 kr.  
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Jordforpagtninger - Jorden i Vestbyen udstykkes til boligområder, hvilket betyder at flere jordforpagtninger 

er ophørt, samtidig er det et krav, at der ikke anvendes sprøjtemidler på fremtidige jordforpagtninger -  

budgettet reduceres i 2022 med 180.000 kr. 

Udlejning - Ældreboligerne i Kirkevangen, Hundslund er solgt i 2021 – huslejeindtægter reduceres med 

216.000 kr. 

Kollektiv trafik har i 2021 været i udbud, hvor elbusser er tilvalgt 
Bybusser tilføres 301.600 kr. 
Lokalkørsel /skolebusdrift tilføres 2.031.600 kr. 
 
Budgetforliget for 2022  
 
Omplacering fra drift til anlæg 
I forbindelse med budgetlægning 2022 blev følgende omplaceret fra drift til anlæg: 
1.149.000 kr., pulje til større vedligeholdelsesarbejder mellem 100.000 kr. og 300.000 kr. og  
3.273.000 kr., asfalt - kontrakt med Arkil A/S. 
 
Øget personaleressourcer, finansieret af et højere adm.gebyr på anlægssager. 
Der blev givet 1.000.000 kr. i årene 2022 og 2023 til øgede medarbejderressourcer, heraf er Team Kommu-
nale bygninger tilført 500.000 kr., finansieret af et forhøjet administrationsgebyr på anlægssager. 
 
Biodiversitet 
Der blev afsat 500.000 kr. til arbejdet med biodiversitet, stigende til 1,3 mio. kr. i 2025. I budget 2022 af-
sættes yderligere 500.000 kr. til biodiversitet, finansieret af den grønne pulje, således der samlet er et bud-
get til biodiversitet på 1 mio. kr. i 2022. 
 
Horsens Fjord Naturpark 
I budget 2022 afsættes 375.000 kr. til et kommunalt samarbejde om oprettelse af Horsens Fjord Naturpark. 
Naturparken skal bidrage med at skabe sammenhæng mellem naturområderne i de 3 kommuner, herunder 
forbedre adgangsmulighederne med sti- og vandreruter. I 2022 og 2023 afsættes 375.000 kr. og herefter 
250.000 kr. årligt, finansieret af den grønne pulje. 
 
Grøn indkøbsbesparelse 
Der er på Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgets budgetområde indarbejdet en indkøbsbesparelse på 41.000 kr. 
 
Tunø Havn - renovering 
Der afsættes 300.000 kr. til et forprojekt på renovering af Tunø Havn. Finansieres af et akkumuleret opspa-
ring på Tunø Færgen 
 
Folkeparken 
Fælles Drift & Service tilføres 100.000 kr. til drift af Folkeparken ved Odder Rådhus. 
 
Vejafvanding/Vintertjeneste 
På baggrund at stigende udgifter til vandafvanding er der i budgetforliget for 2022 tilkendegivet, at hvis der 
er år med mindre forbrug på vintertjeneste, kan der anvendes op til 750.000 kr. af disse midler til vejafvan-
ding i stedet for vintertjeneste 
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5. Anlægsbudget 2022-2025 
 

 2022 2023 2024 2025 

Pulje til bygningsvedligeholdelse 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000 

Udvikling af Rudehavvej 3     2.500.000 5.000.000 

Udvidelse og optimering af parkeringsareal   1.150.000 1.770.000   

Letbanestation Rude Havvej     2.500.000 5.000.000 

Cykelsti Ballevej til Vestermarkskolen 1.500.000       

Udvikling og udbygning af stiforløb i Odder Kommune 100.000 100.000 100.000 100.000 

Vej i boligområde Bendixminde forlænges til Ballevej     4.000.000 4.000.000 

Vejvedligeholdelse, kontrakt med Arkil A/S 3.273.000 3.273.000 3.273.000 3.273.000 

Tunø Havn, ny flydebro 1.000.000       

Cykelsti, Houvej 2.000.000 4.000.000     

Bygennemfart cykelsti, Rudevej, Saksild     1.360.000   

Parkeringsstrategi i Hou 1.250.000 2.250.000 1.850.000   

Energibesparende projekter 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Større bygningsvedligeholdelsesarbejder       2.500.000 

Sti til Norsminde, 1. etape   300.000 300.000   

Udvikling i Hou, Byudv./klimasikring, trafik/p-plan 2.000.000 5.000.000 7.600.000 12.900.000 

Medfinansierende klimatilpasningsprojekter 10.225.000       

Opgradering legepladser i inst. og park-/naturområder 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Klimatilpasning grønne områder   1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Klimatilpasning ved Odder Museum/Mølleparken     1.200.000   

CO2-reduktion i forlængelse af DK2020-planen 1.000.000       

Trafiksikkerhed 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Realisering af projekter ifm. udvikl. strategi 17.455.000 4.225.000 14.525.000 11.225.000 

  -6.390.000 -1.127.000     

Odder Station, remiseområdet, nedrivning, forurening     3.400.000   

Erhvervsudvikling ved Rude Havvej 21 398.000       

Byggemodninger rammebeløb 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12.000.000 

Færdiggørelsesarbejder på byggemodninger - Anlægsramme 6.700.000 8.160.000 1.210.000 4.120.000 

 
 
 

6. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet 
 
 Regnskab 

2018 
Regnskab 

2019 
Regnskab 

2020 
Budget 
2021 

Budget  
2022 

      

Fritid, bibliotek og kultur      

Antal overnatninger telt-
pladsen 

4.204 4.373 6.289 3.800 4.000 

      

Trafik og havne      

Antal ture flexbus 1.432 2.621 2.548 2.900 2.900 

Antal flexture 1.670 1.764 1.378 1.800 1.800 

Antal handicapkørsel 4.704 4.355 3.239 4.500 4.500 

Antal passagerer Tunø Fær-
gen 

59.027 47.484 56.809 50.000 50.000 
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Udvalget for Børn og Skole 

1. Udvalget for Børn og Skole  

Udvalget for Børn og Skole består af Ditte-Marie Thejsen (Ø), Torben Madsen (A), Palle Holsting (A), Katja 
Ivesøe (B), Klaus Rafael Jensen (C), Lene Aagaard (V), Hans Hammann (V). 

 

2. Udvalgets opgaver 

Udvalget for Børn og Skole varetager kommunens opgaver knyttet til forhold omkring børn og unge, bortset 
fra sager der behandles i et særligt børn og unge-udvalg, som nedsættes efter § 18 i lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale område.  

Udvalget har ansvar for dagtilbud og skoler samt det forebyggende og behandlende arbejde med børn og 
unge. 

Udvalget har således ansvar for følgende opgaver: 

 skole- og fritidsordninger samt dagtilbud, herunder specialtilbud 

 ungdomsskolen 

 rådgivning og foranstaltninger på børne- og familieområdet i henhold til serviceloven 

 pædagogisk psykologisk rådgivning 

 sundhedsmæssige foranstaltninger, herunder skolelæge og sundhedspleje for børn og unge med 

undtagelse af tandpleje 

 opgaver knyttet til SSP samarbejdet 

 Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder-Skanderborg 

 bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område 
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3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget 

Serviceudgifter 

Regnskab/ R 2020  B 2021  B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 

Budget mio. kr. 

Udgifter 490,4 438,5 484,6 434,3 432,4 432,6 

Indtægter -72,3 -43,3 -52,3 -49,8 -49,8 -49,8 

Netto 418,1 395,2 382,1 384,5 382,6 382,8 
2022 prisniveau 

 
I nedenstående figur fremgår udvalgets budget til Serviceudgifter fordelt på de enkelte driftsområder: 
 

 
 
 
Indkomstoverførselsudgifter 
 

Regnskab/ R 2020  B 2021  B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 

Budget mio. kr. 

Udgifter 10,1 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

Indtægter -5,0 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1 

Netto 5,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
2022 prisniveau 

 
Budgettet til overførselsudgifter vedrører primært merudgifter til forsørgelse af børn samt udgifter til tabt 
arbejdsfortjeneste. 
  

1%

55%23%

21%

Udvalget for Børn og Unge

Fritid

Folkeskoler
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4. Driftsbudget 2022 – serviceudgifter 
 

Driftsbudget 2022 1.000 kr. 
Udgifter Indtægter Netto  

Udvalget for Børn og Skole 431.925 -49.796 382.129 

Fritid, Bibliotek og Kultur 3.526 -16 3.510 

Ungdomsskolen 3.526 -16 3.510 

Folkeskoler, SFO & SFO2 
228.894 -16.947 211.697 

Demografi og støttetimer  2.133   2.133 

Privat- & efterskoler 36.011   36.011 

Betaling for skolegang i andre kommu-
ner 

8.031 -2.491 5.540 

I-Pads og IT-udvikling 3.928   3.928 

Forældrebetaling søsk.rabat & Friplad-
ser 

6.186 -12.994 -6.808 

Øvrige 1.424 -6  1.418 

Specialundervisning       

Pulje til specialundervisning 4.444   4.444 

Undervisning specialskoler 7.343 -1.425 5.918 

Transport - specialskoler 2.340   2.340 

Special-SFO 798   798 

Landsbyordninger       

Ledelse, administration og tværg. funkt. 3.911   3.911 

Gylling Skole 6.962   6.962 

Hou skole 8.371   8.371 

Hundslund Skole 5.622   5.622 

Saksild Skole 7.154   7.154 

Vestskolen       

Vestermarkskolen 18.462   18.462 

Skovbakkeskolen 36.741   36.741 

Parkvejens skole 61.503   61.503 

Ungdomsskolen, Heltidsundervisning 4.186   4.186 

Skolebiblioteker 647 -9 638 

Uddannelses- og Erhvervsvejledn. 2.424   2.424 

Børnepasning 115.360 -29.108 86.252 

Søskenderabat, fripladser, forældrebe-
taling, betaling andre kommuner 

7.672 -25.503 -17.831 

Statstilskud til minimumsnormeringer  -3.544 -3.544 

Tilskud private daginst., privat pasning 14.784   14.784 

Demografi, køb af ekstra børnemdr. mv. -2.458   -2.458 

Støttepulje og udvidelse af Gaia 450  450 

Tidlig SFO -1.205   -1.205 

Børn-, Unge- og Kulturpulje 218   218 

Styrkelse af sprog- og læseindsatsen 852   852 

Ekstent tilsyn, daginstitutioner OK 204   204 

Forældreflesxibiltet, friere valg 121   121 

Obligatoriske sprogprøver 119   119 

Drift af IT-systemer 114  114 
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Pædagogisk vejledning 347   347 

Sampasning 254   254 

Sproglig indsat flygtningebørn 271   271 

Støttepulje 2.705  2.705 

Dagpleje landsby, ledelse, adm. og 
tværg. funkt. 

85   85 

Dagpleje, pulje til afregning af landsby-
ordning 

4.460   4.460 

Dagplejen By 14.857   14.857 

Dagplejen, tilsynsførende, ledelse og 
adm. 

1.982   1.982 

Dagplejens Gæstehus 96 -61 35 

Dagplejen Gylling 122   122 

Dagplejen Saksild 123   123 

Daginst. Ledelse, adm og tværg. funkt. 1.299   1.299 

Gylling Børnehus 3.302   3.302 

Hou  Børnehus 3.638   3.638 

Tunø Børnehus 636   636 

Børnehaven Solstrålen, Hundslund 2.313   2.313 

Saksild  Børnehus 3.748   3.748 

Krible Krable huset 9.475   9.475 

Egholmgård 12.816   12.816 

Børnehuset Vennelund 16.177   16.177 

Bifrost 15.783   15.783 

 Familie- og Forebyggelsesområdet 84.395 -3.725 80.670 

BFC - internt 30.266 -319 29.948 

Undervisning og SFO 1.908 -203 1.706 

Børnepasning 1.485   1.485 

Serviceloven 47.130 -3.204 43.926 

SSP - F&R 670   670 

Administration Rådhus 2.934   2.934 

 

Ændringer fra Budget 2018 – 2019: 

Budgetforliget for 2018  
Pulje til fremme af kulturprojekter 
Puljen forhøjes med 100.000. 
 
Kreativ skole 
Medfinansiering af kreativ skole, et åbent tilbud for alle børn og unge i alderen 6-25 år. 
 
Folkeskolen 
I forbindelse med overgangen til skoleåret 17/18 har der været en markant stigning i antallet af specialklas-
seelever. Af budgetforliget for 2018 fremgår: 

 
”Der afsættes på Børne- Unge- og Kulturudvalgets området en pulje på 8,5 mio. kr. i 2018, 6,5 mio. kr. i 
2019 og 4,1 mio. kr. 2020 til at imødegå stigende udgifter til specialklasselever samt til en øget indsats 
for at styrke de inkluderende læringsmiljøer og tidlige indsatser på almenområdet i dagtilbud og skole.  
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Det forventes, at investeringsstrategien efter tre år vil medføre, at udgiftspresset fjernes, og at området 
igen kan driftes på nuværende budgetniveau.  

 
Der udarbejdes en analyse og afdækning af det nuværende arbejde med inklusion i dagtilbud og skole.  
Analysen omfatter endvidere afdækning af styring og økonomi på specialklasseområdet samt støtte- og 
vejledningsfunktionernes tværgående arbejde på dagtilbud og skole. 
Analysen danner baggrund for udarbejdelsen af anbefalinger til fremtidig praksis på området og til fast-
læggelse af politiske mål for området. Arbejdet med investeringsstrategien forankres i Børn-, Unge- og 
kulturudvalget.” 

 
Øvrige ændringer 
 
Børnepasning 
I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at taksterne i Gaia skulle nedsættes. Besparel-
sen får helårsvirkning fra 2018. Budgettet reduceres med yderligere 79.000 kr. 
På grund af stigende udgifter til fripladser er budgettet tilført 289.000 kr.  
 
Folkeskolereform 
Omstillingsmidlerne til implementering af Folkeskolereformen er delvist udfaset fra 2016 til 2017. Fra 2018 
bortfalder tilskuddet. 
 
Omlægning af modtageklasser 
Modtageklasserne er omlagt til turbo-klasser, hvorefter de to-sprogede børn indmeldes i distriktsskolen 
med sprogstøtte. Omlægningen har frigjort midler, som er overført til tandplejen (2017-2020) og sprogstøt-
te i daginstitutionerne. 
 
OPS- Drift af den nye Skovbakkeskole 
Merudgifterne til drift af den nye Skovbakkeskole er indarbejdet med ½ virkning fra budget 2017. Det for-
ventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18. Budget 2018 er tilpasset til helårsvirkning. 
 
Skolestruktur 

Skolestrukturen er ændret. Vestskolen er oprettet, og der er indført fællesledelse i oplandet samt mellem 
Parkvejens Skole og ungdomsskolen. 
 
Besparelsen ved omlægningen indfases med 5/12-dels effekt i 2018 med 1.965.000 kr. stigende til 
4.429.200 kr. 
 
Fritid & Kultur 
Bidraget til Kulturhovedstad 2017 nedsættes til 61.900 kr. 
 
På baggrund af Budgetforliget i 2016 bortfalder tilskud til helhedsplan for Spektrum. Budgettet reduceres 
med 500.000 kr.  
 
Driftstilskuddet til svømmehallen har været nedsat i en tre-årig periode ifm. udskiftning af filtertanke. Til-
skuddet forhøjes med 520.000 kr. fra 2018 til tidligere niveau. 
 
Børne- og Familiecentret 
Besparelsen på den centrale administration, jf. ”Effektiviserings- og besparelseskataloget” 2017-2020 udgår 
og BFC’s andel er tilbageført området fra 2017. 
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Ændringer til Budget 2019 
 
Energibesparende foranstaltninger 
Der er under Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget område foretaget energibesparende foranstaltninger 
i 2018, en besparelse i 2019 på 237.000 kr. 
 
Udgård, midlertidig vuggestueenhed under Bifrost er tilført 139.500 kr. til bygningsdrift, el, vand varme mv. 
 
Udvidet obligatorisk dagtilbud til børn med behov for sprogstimulering skal fremadrettet gå i 30 timers 
dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. Budgettet er tilført 52.000 kr. 
 
Stærkere dagtilbud 
I 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale om stærkere 
dagtilbud. Til at sikre forældre flexibilitet og friere valg i dagpasningen er budgettet tilført 115.000 kr. 
 
Med ændringen af Folkeoplysningsloven i 2017 er der ændret på kriterierne for kommunernes tilsynspligt 
med de foreninger, der modtager tilskud eller får tildelt et lokale. Biblioteket er tilført 13.000 kr. 
 
Lov- og cirkulæreprogram  
Børne- og Familiecentret er tilført 64.000 kr. På folkeskoleområdet er der afsat 58.000 kr. til opfølgning på 
folkeskolereform, udarbejdelse af antimobbestrategi og ændringer til folkeskolens afgangseksamen. 
 
Effektiviserings- og besparelseskataloget 
Optimering af ejendomsområdet 
Pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & Ser-
vice.  
Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Børne-, Uddan-
nelses- og Kulturudvalgets budgetramme.  
For 2019 er der i alt overført 9.965.800 kr. vedrørende Børne-, Uddannnelses- og Kulturudvalget. 
 
Administrative fællesskaber – budgettet er reduceret med 635.000 kr. på børne- og ungeområdet.  
 
Øvrige administrative udgifter – Børne- og Familiecentrets budget er reduceret med 203.000 kr. 
 
Hverdagseffektiviseringer 
I budgettet for 2018 og 2019 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Børn-, Unge og 
Kulturudvalgets samlede budgetramme for hvert af årene. 

 
Budgetforliget for 2019 
Styrkelse af børn og unges fritidsliv 
Der er afsat 450.000 kr. til styrkelse af børn og unges fritidsliv. Det er et ønske, at der indføres fritidspas, 
således alle børn og unge har mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber i deres fritid. Der ønskes 
tillige oprettet en kreativskole, der er kommunalt medfinansieret som supplement til de nuværende fritids-
tilbud i kommunen. 
 
Styrket sprog- og læseindsats 
Der afsættes 800.000 kr. årligt til en styrkelse af sprog- og læseindsatsen over for børn og unge. Med disse 
midler styrkes arbejdet med at forbedre læsefærdighederne blandt børn og unge på dagtilbuds- og folke-
skoleområdet. 
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Gylling Mølle 
Der ydes et tilskud til Gylling mølle på 100.000 kr. Tilskuddet er betinget af tilvejebringelse af yderligere 
eksterne midler til projektet. 
 
Omsorgs- og Specialtandpleje 
I budgetforliget for 2019 blev der afsat 300.000 kr. til omsorgs- og specialtandplejen. Midlerne er afsat som 
følge af en stigning i antallet at borgere omfattet af de to ordninger. 
 

Ændringer til Budget 2020 
 
Folkeskolen 
I forbindelse med overgangen til skoleåret 17/18 har der været en markant stigning i antallet af specialklas-
seelever. På denne baggrund afsatte Byrådet i fm. Budgetforliget for 2018 en pulje på 8,5 mio.kr. Denne 
pulje nedsættes i 2020 i henhold til planen til 4,3 mio.kr. 
 
Administrative fællesskaber 
Temaeffektiviseringen implementeres fuldt ud i 2020 og der er indarbejdet en yderligere effektivisering på 
218.000 kr. på Børne-, Uddannelses og Kulturudvalgets område. 
 
Modtageklasse 
Budgettet til modtageområdet er fastsat ud fra en politisk vedtaget tildelingsmodel. Modellen er bygget 

omkring et forløb i modtageklasser og efterfølgende udslusning i den almene skole med støtte. 

I udgangspunktet blev budgettet fastlagt til 3.820.000 kr., hvoraf de 3.320.000 kr. blev afsat til turboklasser 

og modtageklassetilbud til de sent ankomne. Efter et turboforløb i modtageklasseregi blev eleverne udslu-

set til normalområdet med støtte. Der er afsat 500.000 kr. til støtte. De udslusede elever modtager støtte i 

undervisningen i efter en fastlagt model i 5 år efter udslusningen med et aftagende timetal. Modellen er 

fleksibel, idet turboklasser oprettes efter behov, og budgetmidler overflyttes til støttetimer til de udslusede 

elever.  

Antallet af elever i modtageforløb er for indeværende faldet markant. Der er således i skoleåret 19/20 be-

hov for oprettelse af én turboklasse til dækning af behovet for modtageklasseundervisning. Antallet af ele-

ver der er udsluset til normalklasserne støtte er fortsat højt, hvorfor budgettet til støtte er forøget fra 

500.000 i den oprindelige model til 1,487 mio. kr. i 2020. Det betyder, at der er har frigjort 1,2 mio. kr.  

Børne- og Familiecentret 
Kultur- og udviklingstiltag mellem BFC og Løn& Økonomi vedrørende økonomistyring af BFC. Økonomicon-
troller ansættes organisatorisk under Løn & Økonomi med fokus på øget samarbejde mellem økonomifunk-
tionerne og Myndighed. Foråret 2020 blev budget og ansvar flyttet fra BFC til Løn & Økonomi. I 2021 udgør 
det overflyttede beløb 531.000 kr.  
Pr. 1. januar 2019 blev budget og ansvar for SSP flyttet fra Børne- og Familiecentret til driftsenheden Fore-
byggelse & Rusmidler. Budgettet indgår dog stadig i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets budgetram-
me. I 2020 udgør det overflyttede budget 649.200 kr. 
 
Ungeenheden 
Ny tværgående Ungeenhed etableret 1.1.2020. Ungeenheden er etableret med eget budget til myndig-

hedsfunktionen fra 2020. BFC overfører budget til Ungeenheden svarende til 5,25 fuldtidsstillinger, i alt 

2.835.200 kr. 
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Obligatorisk læringstilbud for børn i udsatte boligområder.   
197.100 kr. er tilført via Lov- og cirkulæreprogram til obligatorisk læringstilbud til 1-årige 
børn i udsatte boligområder og en bedre fordeling i daginstitutioner. 
 

Budgetforliget for 2020 

Folkeskolen 
Der afsættes 2,0 mio. kr. til målrettede indsatser, der styrker skolernes arbejde med at nå visionen om livs-
duelige børn og unge, der inkluderer hinanden og som hver især er en betydningsfuld del af fællesskabet. 
De to mio. kr. prioriteres inden for følgende områder 

Barnets stemme 
Alle elever skal have mindst ½ times individuel samtale med deres lærer/pædagog 
 
Samarbejde hele veje rundt om barnet – forældresamarbejde 
Der afsættes ressourcer til styrket forældresamarbejde, fordi den fælles opgave mellem skole og hjem om 
elevens udvikling og trivsel er meget væsentlig for at alle elever kan indgå i et inkluderende fællesskab. 
 
Holddeling i de mindste klasser 
Skolerne skal have bedre mulighed for at arbejde med holddeling i de mindste klasser. Det skal sikre, at den 
enkelte elev får de bedste muligheder for en god skolestart medgode faglige kundskaber i dansk og mate-
matik. 
 
Nye devices i folkeskolen 
Der afsættes 2.240.000 kr. til indkøb af nye devices til folkeskolen. Beløbet omfatter desuden udgifter til 
vedligeholdelse, opbevaringsmuligheder og kompetenceudvikling. 
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Ændringer til budget 2021 

 
Fælles Drift & Service 
Fra 2021 er midler til indvendig bygningsvedligeholdelse, grønne områder og el, vand og varme overgået 

til Fælles Drift og Service. Budgettet til indvendig bygningsvedligeholdelse og grønne områder er over-

ført, mens det for forbrugskontiene gælder, at der er overført svarende til et gennemsnit af de sidste 3 

års forbrug. 

Energibesparende foranstaltninger 
Der er under Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget område foretaget energibesparende foranstaltninger 
i 2020, og der er indarbejdet en besparelse i 2021 på 139.000 kr. 
 
Tandplejen 
Tandplejens budget har i perioden 2017-2020 været tildelt ekstra midler sfa. et stigende antal flygtninge-
børn. Budgettet udgår i 2021 og tandplejens budget er derfor reduceret med 406.000 kr. 
Det er blevet besluttet at socialt udsatte skal tilbydes vederlagsfri tandpleje fra 2021 og frem, derfor har 
Tandplejen fået tilført 230.200 kr. i Lov- og cirkulæremidler. 
Pba. budgetforligets aftale om optimering af indkøb, er Tandplejens budget reduceret med 13.900 kr. 
   
Kulturaktiviteter VitaPark 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 27. januar 2020 de bærende principper vedr. fremtidig 
organisering af VitaPark. Budgettet vedrørende kulturelle aktiviteter overflyttes til Børne-, Uddannelses- 
og Kulturudvalget fra og med 2020. 
 
Lov- og cirkulæreprogram 
Obligatorisk læringstilbud for børn i udsatte boligområder   
33.000 kr. er tilført via Lov- og cirkulæreprogram til obligatorisk læringstilbud til 1-årige 
børn i udsatte boligområder og en bedre fordeling i daginstitutioner. Budgettet er om-
placeret til medfinansiering af 11. og 12. ressourceplads i Gaia, Vennelund 
 
Særligt dyre enkelt sager 
Der er en samlet regulering på -1,7 mio. kr. for Børne-, Uddannelses og Kulturudvalgets 
område som følge af omlægning af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Det 
forventes for området at være en ”nul-løsning”, da den nye refusionsordning fra 2021 
giver adgang til at hjemtage et tilsvarende større refusionsbeløb. 
 
Budgetforliget for 2021 
 
Dagtilbud til 0 – 5 årige 
Efter en årrække med et faldende antal 0 -5 årige, er der igen et stigende antal nyfødte og tilflytning af bør-
nefamilier. Det er afgørende, at alle børn får en god start på livet, og derfor er et velfungerende dagtilbud 
afgørende.  
Der blev afsat netto 3,7 mio. kr. til forbedret normering i daginstitutioner og eksternt tilsyn. 
3,8 mio. kr. er givet til gradvis, at etablere minimumsnormeringer i kommunes daginstitutioner i forhold 
til Danmarks Statistik. Samtidig blev der afsat 200.000 kr. til tilsyn på dagtilbudsområdet. 
Forældrebetaling, søskenderabat, fripladser og øget tilskud til privatpasning udgør netto -300.000 kr. 
 
Flere muligheder for unge i odder Kommune 
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Der afsættes 450.000 kr. til at styrke ungemiljøet i Odder med fokus på forøgede deltagelsesmuligheder 
i positive fællesskaber for unge via øget åbningstid, styrkelse af den faglige kapacitet of de fysiske ram-
mer. 
 
Råderums- og Omprioriteringskatalog 2021 
Sampasning i daginstitutioner udvides med 5 dage til i alt 20 dage årligt, en årlig driftsbesparelse på 
250.000 kr. 
 
Grundigere visitation til pædagogiske fripladser, budgettet reduceres med 100.000 kr. 
 
Kulturpulje, kulturelle aktiviteter i VitaPark der er overflyttet til Uddannelses- og Kulturudvalget fra og 
med 2020, reduceres årligt med 100.000 kr. 
 
IT-udviklingsplan på folkeskoleområdet reduceres med 253.000 kr. 
 
Puljen til modersmålsundervisning reduceres med 70.000 kr. 
 
Optimering af driften af det specialiserede socialområde, 83.000 kr. 
 
Optimering af indkøb, 176.000 kr. 
 
Investerings- og Potentialekatalog 2021 
 
Integreret bibliotek (kombinationsbibliotek), hvilket betyder fælles ledelse og administration af de pæ-
dagogiske læringscentre (PLC/skolebiblioteket og Folkebibliotek. Engangsinvestering i 2021 på 500.000 
kr. Investeringen giver et årligt afkast på 400.000 kr. I 2021 er afkastet fastsat til 133.000 kr. 
 
Støtte til børn i sårbare positioner, 
Der afsættes 1.525.000 kr. til arbejdet med børn i sårbare positioner. Tiltaget er et supplement til det 
eksisterende vejlederkorps på dagtilbudsområdet. Atlaskonsulenter ansættes i en 3 årig projektperiode. 
De skal undervise og vejlede personalet praksisnært samt understøtteenkelte børn i børnehaven og 
indskolingen. Her ud over skal de yde vejledning til forældre og fritidsorganisationer 
 
 
Budgetforliget for 2021 
 
Fritid: 
Løft af foreningslivet: For at fremme gode gevinster ved samarbejdet mellem kommune og foreningsliv 
afsættes 200.000 kr. årligt til øget aktivitetstilskud og lederuddannelse. 
 

Ændringer til Budget 2022 
 
Investerings- og Potentialekatalog 
Virkningen af investeringerne ”Smarte hygiejnekurser”, ”Nedbringelse af sygefravær” samt ”Digitaliserings-
gevinst” er indarbejdet i budget 2022. Samlet for Børn-, Unge og Kulturudvalgets område er budgettet re-
duceret med 1.535.000 kr.  
 
Virkningen af investeringerne ”Integreret bibliotek (kombinationsbiblioteker)” og ”Støtte til børn i sårbare 
positioner” er ligeledes indarbejdet i budget 2022 med henholdsvis 402.000 kr. og 512.000 kr. 
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Midler til generelt løft af folkeskolen 
Fra 2022 udmøntes midlerne til generelt løft af folkeskolen via bloktilskuddet, som fordeles efter kom-
munernes folketal. Formålet med midlerne er ansættelse af flere lærere i folkeskolen. 
 
Budgetforliget for 2022 
 
Specialundervisning 
I budgetaftalen for 2022 er der tilført midler til løft af det specialiserede børne- og ungeområde.  
Specialundervisningsområdet tilføres 5,4 mio. kr. årligt fra 2022. 
 
Kompetencemidler til folkeskolen 
I budgetforliget for 2022 er der afsat kompetencemidler til folkeskolen, som skal styrke fokus på internt 
kompetence- og kapacitetsopbygning inden for læsning. Der er afsat 500.000 kr. i 2022 stigende til 1,1 mio. 
kr. i 2025 og frem. 
 
 
Børnepasning: 
 
Støttepulje og udvidelse af Gaia: 
Området tilføres 450.000 kr. i 2022, 800.000 kr. i 2023 og 1 mio. kr. fra og med 2024. 
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget udmønter budgettet i 2022. 
 
Minimumsnormeringer – bedre normeringer i dagtilbud 
Odder kommune modtager i 2022 3.544.000 kr. fra staten i tilskud til minimumsnormeringer. 
Odder Kommune har allerede opnået minimumsnormeringer i forhold til Danmarks Statistik. For at sikre 
mindst dette niveau fremadrettet, supplerer kommunen budgettet med 1,4 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 
2023.  
Hvis der tildeles et ekstra tilskud fra staten gennem Finansloven for 2022 går disse penge til minimums-
normeringer. Hvis der ikke tildeles ekstra penge gennem Finansloven er aftaleparterne enige om at tilføre 
området disse midler, når status på Finansloven kendes. 
 
Tunø Børnehus er tilført 200.000 kr. til driften i 2022 for at kunne fastholde en åbningstid på 32 timer 
ugentligt. 
 
Øget kapacitet i dagtilbud 
De fysiske rammer har betydning for at skabe gode udviklings- og læringsmiljøer, der kan bidrage til at ska-
be udvikling, læring og trivsel for alle børn i kommunens institutioner. 
I flere år har Odder Kommune oplevet en stigning i børnetallet på 0-6 års området. Derfor er der igangsat 
en ombygning på dagtilbudsområdet ved VitaPark, et nyt byggeri ved Bendixminde, samt flytning af Hou 
Børnehus til Hou skole. 
 
 
 
5. Anlægsbudget 2022-2025 
 

 2022 2023 2024 2025 

Udvalget for Børn og Skole 650.000 14.637.000 8.113.000   

Ny daginstitution Bendixminde   8.000.000     

Flytning af Hou Børnehus til Hou Skole   5.987.000 8.113.000   

Etablering af krybberum i vuggestuer 650.000 650.000     
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6. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet 
 
 Regnskab 2019 Regnskab 2020 Regnskab 2021 Budget 2022 

Børnepasning:     

Antal dagplejepladser 171 170 162 167 

Antal vuggestuepladser 173 171 191 198 

Antal børnehavepladser 568 594 623 634 

Antal i privat pasning 79 80 75 72 

Antal i private institutioner 100 110 130 121 

     

Folkeskoler og fritidsordninger:     

Antal folkeskoleelever 1964 1904 1881 1881 

Antal specialklasseelever 122 122 119 133 

Antal privatskolelever 748 713 733 733 

Antal efterskoleelever 195 217 166 166 

Tilmeldte i SFO 637 606 630 630 

Antal tilmeldte i SFO – privatskoler 244 248 258 258 

     

Fritid- Bibliotek og Kultur:     

Antal børn i SFO2   152 152 
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Udvalget for Kultur og Fritid 

 
1. Udvalget for Kultur og Fritid  

Udvalget for Kultur og Fritid består af Marianne Hundebøll (F), Hans Hammann (V), Finn Thranum (V), 
Claes Jensen (A), Katja Ivesøe (B), Lars Bluhme (A), Lene Aagaard (V). 

2. Udvalgets opgaver 

Jf. Styrelsesvedtægt for Odder Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens 
kulturelle opgaver, opgaver på fritidsområdet samt opgaver efter Folkeoplysningsloven. Udvalget har 
endvidere ansvar for at udvikle og afvikle nye former for borgerinddragelse. 

Udvalget har således ansvar for følgende opgaver: 

 folkeoplysningsområdet og voksenundervisning 

 kommunale kulturinstitutioner, herunder Musikskole, Bibliotek og Kreativ Skole 

 lokale og nationale kultursamarbejder, herunder Europæisk Kulturregion og Kulturring Østjylland 

 samarbejde med de frivillige sociale organisationer 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: 

 planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med udvalget for Økonomi og Er-
hverv, jf. § 11 i styrelsesvedtægten 

 regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger inden 
for udvalgets område. 

Samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område: 

 anlægsplaner 

 programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder 

 

3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget 

Serviceudgifter 

Regnskab/ R 2020  B 2021  B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 

Budget mio. kr. 

Udgifter 28,8 26,9 27,3 27,3 27,3 27,3 

Indtægter -2,4 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 

Netto 26,4 24,6 25,0 25,0 25,0 25,0 
2022 prisniveau 

 

Budget 2022 er fordelt på de væsentligste områder under udvalget i nedenstående figur: 
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4. Driftsbudget 2022 – serviceudgifter 
 
Driftsbudget 2022, 1000 kr. Udgifter  Indtægter Netto 

Udvalget for Kultur og Fritid 27.280.500 -2.300.700 24.979.800 

Vitapark Odder 110.200   110.200 

Tilskud til Haller 6.213.700   6.213.700 

Folkebiblioteker 6.816.300 -261.100 6.555.200 

Folkebiblioteker SKATMOMS   -124.700 -124.700 

Musikskole 3.332.500 -1.585.900 1.746.600 

Folkeoplysning 7.014.900 -329.000 6.685.900 

Odder Museum 2.070.100   2.070.100 

Øvrige kulturelle tiltag 1.030.400   1.030.400 

Kreativ skole 312.500   312.500 

Øvrige sociale formål 379.900   379.900 

 

Ændringer til Budget 2018 

Budgetforliget for 2018  
Pulje til fremme af kulturprojekter 
Puljen forhøjes med 100.000. 
 
Kreativ skole 
Medfinansiering af kreativ skole, et åbent tilbud for alle børn og unge i alderen 6-25 år. 
 
Fritid & Kultur 
Bidraget til Kulturhovedstad 2017 nedsættes til 61.900 kr. 
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På baggrund af Budgetforliget i 2016 bortfalder tilskud til helhedsplan for Spektrum. Budgettet reduceres 
med 500.000 kr.  
 
Driftstilskuddet til svømmehallen har været nedsat i en tre-årig periode ifm. udskiftning af filtertanke. 
Tilskuddet forhøjes med 520.000 kr. fra 2018 til tidligere niveau. 
 

Ændringer til Budget 2019 
 
Med ændringen af Folkeoplysningsloven i 2017 er der ændret på kriterierne for kommunernes tilsynspligt 
med de foreninger, der modtager tilskud eller får tildelt et lokale. Biblioteket er tilført 13.000 kr. 
 
Hverdagseffektiviseringer 
I budgettet for 2018 og 2019 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Børn-, Unge 
og Kulturudvalgets samlede budgetramme for hvert af årene. 

 
Budgetforliget for 2019 
Styrkelse af børn og unges fritidsliv 
Der er afsat 450.000 kr. til styrkelse af børn og unges fritidsliv. Det er et ønske, at der indføres fritidspas, 
således alle børn og unge har mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber i deres fritid. Der ønskes 
tillige oprettet en kreativskole, der er kommunalt medfinansieret som supplement til de nuværende fri-
tidstilbud i kommunen. 
 

Ændringer til Budget 2020 
 
- 

Ændringer til budget 2021 
 
Kulturaktiviteter VitaPark 
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 27. januar 2020 de bærende principper vedr. fremtidig 
organisering af VitaPark. Budgettet vedrørende kulturelle aktiviteter overflyttes til Børne-, Uddannel-
ses- og Kulturudvalget fra og med 2020. 
 
Budgetforliget for 2021 
 
Råderums- og Omprioriteringskatalog 2021 
Kulturpulje, kulturelle aktiviteter i VitaPark der er overflyttet til Uddannelses- og Kulturudvalget fra og 
med 2020, reduceres årligt med 100.000 kr. 
 
Investerings- og Potentialekatalog 2021 
 
Integreret bibliotek (kombinationsbibliotek), hvilket betyder fælles ledelse og administration af de 
pædagogiske læringscentre (PLC/skolebiblioteket og Folkebibliotek. Engangsinvestering i 2021 på 
500.000 kr. Investeringen giver et årligt afkast på 400.000 kr. I 2021 er afkastet fastsat til 133.000 kr. 
 

Ændringer til Budget 2022 
 
Investerings- og Potentialekatalog 
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Virkningen af investeringerne ”Smarte hygiejnekurser”, ”Nedbringelse af sygefravær” samt ”Digitalise-
ringsgevinst” er indarbejdet i budget 2022. Samlet for det gamle Børn-, Unge og Kulturudvalgs område er 
budgettet reduceret med 1.535.000 kr.  
 
Virkningen af investeringerne ”Integreret bibliotek (kombinationsbiblioteker)” og ”Støtte til børn i sårbare 
positioner” er ligeledes indarbejdet i budget 2022 med henholdsvis 402.000 kr. og 512.000 kr. 
 
Budgetforliget for 2022 
 
Fritid: 
Løft af foreningslivet: For at fremme gode gevinster ved samarbejdet mellem kommune og foreningsliv 
afsættes 200.000 kr. årligt til øget aktivitetstilskud og lederuddannelse. 
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Udvalget for Sundhed og Voksne 

 
1. Udvalget for Sundhed og Voksne  

Udvalget for Sundhed og Voksne består af Finn Thranum (V), Claes Jensen (A), Torben Madsen (A), Leif 
Gjørtz Christensen (Ø), Ole Lyngby Pedersen (V), Allan Werk (V) og Klaus Rafael Jensen (C). 

2. Udvalgets opgaver 

Udvalgets ansvarsområder er planlægning og tilrettelæggelse af generelle tilbud og tildeling af konkrete 

ydelser til voksne på det sociale område, herunder fastlæggelse af rammer, serviceniveau og kvalitets-

standarder, samt sager vedrørende arbejdsmarkedsmæssige forhold og borgerservice. 

Endvidere har udvalget ansvaret for sundhedsområdet til voksne og børn med undtagelse af den kommu-

nale sundhedspleje, jf. styrelsesvedtægtens § 15, stk. 2.  

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale opgaver for voksne, herunder opgaver vedrø-

rende: 

 Støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer 

 Botilbud til voksne 

 Plejeboliger 

 Tilsyn med plejeboliger 

 Personlig og praktisk hjælp samt særlig støtte 

 Misbrugsbehandling. 

Varetager ligeledes den umiddelbare forvaltning af sociale og sundheds-, og forebyggelsesmæssige opga-

ver for både børn og voksne, herunder opgaver vedrørende: 

 Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud 

 Hjælpemidler, boligindretning og bilstøtte 

 Genoptræning og hjemmesygepleje efter lægehenvisning 

 Magtanvendelse og værgemål 

 Den årlige rammeaftale med Region Midtjylland vedrørende servicelovens område 

 Sundhedsaftaler med Region Midtjylland 

 Den kommunale tandpleje 

 Specialiserede tandpleje til sindslidende og handicappede samt omsorgstandpleje til ældre 

 Hjælp til børn og unge, der lever i familier med rusmiddelproblemer.  
 

Varetager herudover den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 
samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil. 
 
Varetager ligeledes den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesindsats, herunder at: 

 ledige finder jobs 

 unge uden uddannelse påbegynder og gennemfører en uddannelse 
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 syge borgere i kommunen bliver raske og kan vende tilbage til arbejdsmarkedet 

 borgere med sociale, sundhedsmæssige udfordringer finder fodfæste på arbejdsmarkedet 

 samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv om beskæftigelsesindsatsen   

Endvidere har udvalget ansvar for følgende opgaver under udvalgets område: 

 Den umiddelbare forvaltning af den overordnede integrationspolitik 

 Opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

 Den kommunale erhvervspolitik 

 Opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning, efter kapitel 2 i lov om vejledning om ud-

dannelse og erhverv  

 Bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område. 

 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: 

 Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Udvalget for Økonomi og Erhverv 

 Takster, afgifter etc. for ydelser 

 

3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget 

Serviceudgifter 

Regnskab/ R 2020  B 2021  B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 

Budget mio. kr. 

Udgifter 519,3 482,9 507,4 508,7 510,7 510,7 

Indtægter -65,2 -46,8 -46,6 -46,7 -46,7 -46,7 

Netto 454,1 436,1 460,8 462,0 464,0 464,0 
2022 prisniveau 

 
I nedenstående figur fremgår udvalgets budget til serviceudgifter fordelt på de enkelte driftsområder: 
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Indkomstoverførselsudgifter  

Regnskab/ R 2020  B 2021  B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 

Budget mio. kr. 

Udgifter 26,6 27,2 27,4 27,4 27,4 27,4 

Indtægter -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 

Netto 23,4 24,1 24,3 24,3 24,3 24,3 
2022-prisniveau 

 
Budgettet til overførselsudgifter vedrører primært udgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring. 
 
Indkomstoverførsler på beskæftigelsesområdet 

Regnskab/ R 2020  B 2021  B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 

Budget mio. kr. 

Udgifter 437,2 453,5 442,2 442,8 446,2 449,9 

Indtægter -114,0 -113,2 -110,3 -110,3 -110,3 -110,3 

Netto 323,2 340,3 331,9 332,5 335,9 339,6 
2022 prisniveau 

 
I nedenstående figur fremgår fordelingen af indkomstoverførselsudgifter under beskæftigelsesområdet 
fordelt på de enkelte målgrupper: 
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4. Driftsbudget 2022 – serviceudgifter 

Driftsbudget 2022 
1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto 

Udvalget for Sundhed og Voksne 507.411 -46.613 460.798 

Ældre 265.207 -16.888 248.319 

Begravelseshjælp 487 0 487 

Plejetakst for færdigbehandlede patienter 600 0 600 

Ældreboliger 334 -1.011 -677 

Sundhed og Omsorg:       

  Sygepleje             25.265                     0                25.265  

  Servicepersonale                   491                       0                      491  

  Pulje til det nære sundhedsvæsen                   540                       0                      540  

  Projekt Spiseven og Ensomhedspulje                   242  0                                           242  

  Plejehjem/Plejebolig             98.116            -11.563              86.553  

  Personlig og praktisk bistand i hjemmet             67.134               -1.901              65.233  

  Pasning af døende i eget hjem               1.387                       0                  1.387  

  Overførselsbeløb og Budgetregulering                   955                       0                      955  

  Korttidsafsnit             11.204                       0                11.204  

  Høre og Syn                   547                       0                      547  

  Hjælpemidler             13.910                  -438              13.472  

  Genoptræning             11.569                       0                11.569  

  Fællesudgifter               5.050                       0                  5.050  

  Elever               7.092                       0                  7.092  

  Daghjem               3.182                       0                  3.182  

  Bygningsdrift                   960                       0                      960  

  Administration             13.974                       0                13.974  

  Madservice til ældre               2.168               -1.975                    193  

Det specialiserede socialområde for voksne 132.570 -28.619 103.951 

Myndighedsafdelingen Socialservice: 78.841 -26.389 52.452 

   Voksenundervisning og STU 2.184 0 2.184 

   Botilbud for voksne handicappede m.fl. 62.458 -23.826 38.600 

   Særlige pladser på psyk.afd. 300 0 300 

   Aktivitets- og samværstilbud/Beskyt.beskæftig. 5.174 -2.209 2.966 

   Socialpædagog. støtte § 85 /hjemmevejl. 2.276 -6 2.271 

   Borgerstyret personlig assistance (BPA) 6.353 -131 6.222 

   Kontaktperson- og ledsageordning 741 0 741 

   Stof- og alkoholbehandling -151 -218 -368 

   Administration myndighed  -495 0 -495 

Kommunale institutioner: 
      Fabos 25.365 -1.716 23.649 

   Åhusene 6.414 -38 6.377 

   Vejledning & Mestring 14.168 0 14.168 

   Forebyggelse & Rusmidler 7.782 -477 7.305 

Sundhed 101.767 -253 101.514 

Kommunal tandpleje 9.835 -253 9.582 

Betaling til regionen for sygehuse m.m. 85.833 0 85.833 

Kommunal genoptræning og vedl. tr 414 0 414 

Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse 229 0 229 
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Driftsbudget 2022 under beskæftigelsesområdet 
Driftsbudget 2022, 1000 kroner Udgifter Indtægter Netto 

Indkomstoverførsler       

Forsørgelse til elever på Forberedende 
Grunduddannelse            1.750  0             1.750  

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller 
introduktionsprogram            2.983            -2.301  681  

Integrationsydelse            3.199               -800             2.399  

Seniorpension            9.361  0             9.361  

Førtidspension        111.489            -3.302         108.187  

Sygedagpenge          54.795         -20.400           34.395  

Sociale formål            4.295               -1.650             2.645  

Kontant- og uddannelseshjælp          33.597            -7.600           25.997  

Dagpenge til forsikrede ledige          32.314  0           32.314  

Revalidering                300               -75                 225  

Fleksjob        120.715         -60.883           59.832  

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb          28.497            -5.760           22.737  

Ledighedsydelse          12.704            -2.545           10.159  

Driftsudgifter til den kommunale beskæfti-
gelsesindsats          17.670            -1.300           16.370  

Løntilskud                2.681               -700                 1.981  

Seniorjob til personer over 55 år            500               -174                 326  

Beskæftigelsesordninger                5.378               -2.800                 2.578  

I alt overførselsudgifter        442.226       -110.291         331.935  

Serviceudgifter       

Midlertidige flygtningeboliger                318               -103                 215  

Forberedende grunduddannelse, FGU            4.666  0             4.666  

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner            1.198               -681                 517  

IGU projekt                300  0                 300  

I alt serviceudgifter            6.482            -784             5.698  

I alt Arbejdsmarkedsudvalg        448.708       -111.075         337.633  

 

 

Vederlagsfri fysioterapi 4.745 0 4.745 

Andre sundhedsudgifter 712 0 712 

Boliger 1.386 -69 1.317 

Midlertidige boliger til flygtninge m.fl. 129 -69 60 

Støtte til opførelse af boliger 708 0 708 

Ydelser på lån til ældreboliger 81 0 81 

Tinglysningsudg. v. lån til betaling af ejd.skat 245 0 245 

Lejetab ifm fraflytning mv 223 0 223 
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Ændringer fra Budget 2018 – 2019: 

Budgetforliget for 2018  
 
Effektiviserings- og besparelseskataloget 
Det specialiserede socialområde for voksne 
Tema 1 - Reorganisering af det specialiserede socialområde. Området blev reduceret med 450.000 kr.  
 
Ældreområdet 
Tema 1 - Reorganisering af ældreområdet. Området blev reduceret med 512.000 kr. 
Tema 2, Administration – besparelse Visitationsteamet er udgået. Området blev derfor tilført 40.000 kr. 
Tema 5, Pristjek og konkurrenceudsættelse af hjemmeplejen. Området blev reduceret med 1.024.000 kr. 
Tema 5, Pristjek og konkurrenceudsættelse af plejecenter. Området blev reduceret med 1.126.000 kr. 
 

Øvrige ændringer 
 
Lov- og cirkulæreprogram tilførte Ældreområdet samlet 232.000 kr. 
 
I forbindelse med budgetaftalen 2018 blev der tilført 1.500.000 kr. til styrkelse af det nære sundhedsvæ-
sen på ældreområdet. 
 
Sundhedsområdet. Budgetopfølgning 1. del 2017 forårsagede en budgettilpasning af den kommunale 
medfinansiering. Budgettet blev reduceret med 2 mio. kr. 
 
Økonomiaftalen 2018 for Den kommunale medfinansiering medførte en ændring af afregningsmodel. 
Budgettet blev derfor øget med 4.877.000 kr. 
 

  



Udvalget for Sundhed og Voksne 
Overblik 74 

 

Ændringer til Budget 2019 
 
Effektiviserings- og besparelseskataloget 
Optimering af ejendomsområdet 
Pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk placeret under Fælles Drift & 
Service. Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Sund-
heds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme.  
For 2019 er der i alt overført 1.242.100 kr. vedrørende Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget. 
 
Administrative fællesskaber - Det specialiserede socialområde for voksne er reduceret med i alt 174.000 
kr. og Sundhed og Omsorg er reduceret med 230.000 kr. 
 
Øvrige administrative udgifter - Sundhed og Omsorg er reduceret med 85.000 kr. 
 
Pristjek og konkurrenceudsættelse – pristjek af hjemmeplejen, området er reduceret med 524.000 kr. 
Pristjek af plejecenter, området er reduceret med 524.000 kr. 
 
Hverdagseffektiviseringer 
I budgettet for 2018 og 2019 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Sundheds-, 
Social- og Forebyggelsesudvalgets samlede budgetramme for hvert af årene. 
 

Øvrige ændringer 
 
Lov- og cirkulæreprogram 
Sundhed og Omsorg er tilført i alt 694.000 kr. 
Det specialiserede socialområde for voksne er tilført 210.000 kr. 
 
Energibesparende foranstaltninger 
Der er under Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område foretaget energibesparende foran-
staltninger i 2018, en besparelse i 2019 på 28.000 kr. 
 
Økonomiaftalen 2019 mellem KL og Regeringen 
Økonomiaftale 2019 tilfører ældreområdet 1.583.000 kr. Midlerne gives til klippekort til ekstra hjælp, 
værdig ældrepleje og forsøgsordning med fritvalg. 
 
Kommunal medfinansiering sundhed 
Der tilføres yderligere 1,3 mio. kr. i 2019 som følge af stigende udgifter. 
 
Budgetforliget 2019 - Sårbare og udsatte borgere 
Antallet af sårbare og udsatte unge mellem 18 og 24 år er forøget betragteligt indenfor de sidste 3 – 5 år. 
Af budgetforliget for 2019 fremgår: 

”Partierne bag budgetaftalen er enige om, at andelen af unge, der anbringes i botilbud udenfor 
Odder Kommune, skal nedbringes. Indsatsen for de unge skal være forebyggende, netværksska-
bende og understøtte den unge i nærmiljøet. Indsatsen for de unge skal bl.a. ske ud fra en æn-
dring i det tværsektorielle arbejde mellem børneområdet, det specialiserede socialområde for 
voksne og arbejdsmarkedsområdet. Der afsættes en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget 
på 13 mio. kr. til det stigende udgiftspres på dette område. Puljen skal bl.a. anvendes til indsatser 
og omlægninger indenfor området. Hensigten er at nedbringe udgiften over de kommende 4 år, 
således området kommer i balance.” 
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Lovændringer: 
Regeringen har besluttet at forenkle den økonomiske styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Det 
betyder, at statsrefusionen af mentor- og driftsudgifter til de fleste målgrupper bortfalder henholdsvis pr. 
1. januar 2019 og 1. juli 2019. Refusionsændringen vil betyde en merudgift på budget 2019 på ca. 5 mio. 
kr.  
 
Organisation: 
Ledelseskraften støttes med to faglige koordinatorer i jobcentret for at øge kvaliteten af sagsbehandlin-
gen. 
Der blev afsat 855.000 kr. i 2018 og yderligere 225.000 kr. i 2019. Beløbet er finansieret af tilsvarende 
lavere overførselsudgifter på 2 mio. kr. 
 
Styrket indsats for de 15-30 årige 
Understøtning af den frivillige mentorindsats.  
Der blev afsat 450.000 kr. i 2018 og yderligere 225.000 kr. i 2019 og 2020. Beløbet er finansieret af tilsva-
rende lavere overførselsudgifter. 
 
Der blev i budgetaftalen 2019-2022 afsat 6,1 mio. kr. i 2019 til en øget indsats på beskæftigelsesområdet. 
Investeringen på området forventes at nedbringe antallet af helårspersoner på offentlig forsørgelse med 
100. De færre helårspersoner vil forventeligt give et fald i udgifterne til dagpenge og indkomstoverførsler 
på 12,3 mio. kr. Heraf er de 2 mio. kr. som følge af investeringen i 2 koordinatorer.  

 
I budgetaftalen er der fastsat en yderligere gevinst på 3,7 mio. kr. i budget 2020 svarende til ca. 30 hel-
årspersoner. Dvs. at investeringsstrategien på jobcenterområdet i 2020 skal give et fald på 130 helårsper-
soner ift. budgetoplægget til budget 2019. Dette svarer til 16 mio. kr. Til budget 2021 er der fastsat en 
yderligere gevinst på 0,4 mio. kr. svarende til 3 helårspersoner. 
 
Som følge af covid-19 situationen og den heraf afledte effekt på stigende ledighed og flere sygemeldinger 
bliver det ikke muligt at realisere et fald på 130 helårspersoner i 2020. Ifølge midtvejsvurderingen for 
2020 i Økonomiaftale 2021 vil Odder Kommunes udgifter øges med 26 mio. kr. I Økonomioversigt 2, 2020 
forventedes et merforbrug på 13,6 mio. kr. dvs. ca. det halve. Odder Kommunes endelige kompensation 
for udgifter til indkomstoverførsler i 2020 vil afhænge af den faktiske udvikling i udgifterne på landsplan. 

 

Ændringer til Budget 2020 
 
Effektiviserings- og besparelseskataloget 
Administrative fællesskaber 
Temaeffektiviseringen implementeres fuldt ud i 2020 og der er indarbejdet en yderligere effektivisering 
på 125.000 kr. på Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område. 
 
Hverdagseffektiviseringer 
I budgettet for 2018, 2019 og 2020 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Sund-
heds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets samlede budgetramme for hvert af årene. 
 

Øvrige ændringer 
 
Lov- og cirkulæreprogram 
Det specialiserede socialområde for voksne er tilført 24.900 kr. 
 
Det specialiserede socialområde for voksne 
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Ved budgetforlig 2019 blev der afsat en pulje på 13 mio. kr. til imødegåelse af udgiftsstigninger på det 

specialiserede socialområde. Puljen er overført til Myndighedsafdelingen Socialservice. I 2020 nedbringes 

puljen med 1 mio. kr., stigende til 2 mio. kr. i 2021. 

 

Budgetaftale 2018: 
Der er i budget 2020 (jf. budgetaftale 2018) afsat 1,167 mio. kr. i driftsudgifter til de nye ældreboliger, 
som forventeligt skal være færdige sommeren 2020. Der vil fra år 2021 være afsat 2,33 mio. kr. til driften 
af disse 30 ældreboliger. 
 
Demografipulje for 2019 udlagt i 2020: 
Antallet af ældre har været stigende, og vil også stige de kommende år. Der er derfor udlagt 3,4 mio.kr. til 
Sundhed og Omsorg i demografimidler og 1,3 mio.kr. til Sundhedsområdet, som følge af den ændrede 
demografi. 
 
Værdighedsmilliarden og indsats målrettet ensomme ældre: 
Værdighedsmilliarden er fra 2020 omlagt til særtilskud. Budgettet til ældreområdet er forhøjet med 
4.874.000 kr. Med udgangspunkt i økonomiaftalen mellem Kl og regeringen 2020, afsættes 455.000 kr. 
årligt, til at understøtte arbejdet med at opspore og bekæmpe ensomhed og tab af livsmod bland ældre. 
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget fastlægger, hvorledes de afsatte midler til Værdighedsmilli-
arden og indsats målrettet ensomme ældre anvendes. 
 
Lov om Forberedende Grunduddannelse træder i kraft 1. august 2019. FGU er et nyt navn for uddannelse 
på produktionskoler, EGU mm. FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke er parate til at gå i gang 
med en anden ungdomsuddannelse af faglige, personlige eller sociale årsager. 

 
Ny ydelse i form af Seniorpension er besluttet af folketinget den 9. juni 2020. Seniorpension er målrettet 
borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til ar-
bejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job. 
 
Budgetforliget for 2020 

Der afsættes en pulje på 750.000 kr. årligt til forebyggende indsatser på tværs af Børne-, Uddannelses- og 
Kulturudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget. Puljen er foran-
kret i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget. 
 

Ændringer til Budget 2021 
 
Øvrige ændringer 
 
Lov- og cirkulæreprogram  
Der er tilført Lov- og cirkulæremidler til Sundhed og Omsorg sfa. overtagelse af ansættelsesansvaret for 
Social- og Sundhedsassistent elever fra Regionerne. I 2021 er der tilført 311.000 kr. 
 
Pr. 2021 er der tilført 230.200 kr. i Lov- og cirkulæremidler til Sundhed og Omsorg sfa. ændring af lov om 
social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse med hjælp 
efter § 95, stk. 3) 
 
Der er en samlet regulering på -3,7 mio. kr. for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesområdet som følge af 
omlægning af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Det forventes for området at være en ”nul-
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løsning”, da den nye refusionsordning fra 2021 giver adgang til at hjemtage et tilsvarende større refusi-
onsbeløb. 
  
Budgetaftale 2018: 
Der er i budget 2021 (jf. budgetaftale 2018) afsat 1,195 mio. kr. i driftsudgifter til de nye ældreboliger, 
som er færdige sommeren 2020. Der vil fra år 2021 være afsat 2,33 mio. kr. til driften af disse 30 ældrebo-
liger. 
 
Budgetaftale 2019, Det specialiserede socialområde for voksne 
Ved budgetforlig 2019 blev der afsat en pulje på 13 mio. kr. til imødegåelse af udgiftsstigninger på det 
specialiserede socialområde. I 2020 er puljen nedbragt med 1 mio. kr. og yderligere 1 mio. kr. i 2021. 
 
Demografipulje for 2020 udlagt i 2021: 
Antallet af ældre har været stigende, og vil også stige de kommende år. Der er derfor udlagt 5,004 mio.kr. 
til Sundhed og Omsorg i demografimidler, som følge af den ændrede demografi. 
 
Lovændringer: 
Sundhed og Omsorg er tilført 45.000 kr. til det fortsatte arbejde med Kræftplan IV. 
 
COVID-19 har givet anledning til markant ændrede skøn for overførselsudgifterne i 2020 og 2021. Udgifter 
til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er således hævet i Økonomiaftale 2021 mellem KL og regerin-
gen med 12,3 mia. kr. på landsplan. Odder Kommune har budgetlagt efter den forventede stigning og har 
øget budgettet med knap 40 mio. kr. i løbende priser. Herudover ligger der i økonomiaftalen mellem KL 
og regeringen en midtvejsregulering af indkomstoverførslerne på beskæftigelsesområdet i 2020. 
 
Budgetforliget for 2021 
 
Det specialiserede socialområde for voksne 
Ved budgetforlig 2021 blev der afsat 3 mio. kr. til imødegåelse af udgiftsstigninger på det specialiserede 
socialområde for voksne. 
 
Sundhed og Omsorg, elever og Tunø. 
Ved budgetforliget 2021 er der afsat hhv. 2,5 mio. kr. til social- og sundhedselever, 400.000 kr. til hjem-
mehjælpen på Tunø og 100.000 kr. til sygeplejeberedskabet på Tunø, idet der på alle tre områder har 
været udgiftsstigninger pga. lovændringer og tiltag. 
 
Råderums- og omprioriteringskataloget 
 

Sundhed og Omsorg har i råderums- og omprioriteringskataloget 4 tiltag, som tilsammen udgør en reduk-
tion på 575.000 kr. Herunder: Ændring café-tilbud på Ålykkecentret, på 300.000 kr. Medicindosering hver 
4. uge på 100.000 kr. Oprettelse af sygeplejeklinikker i nærområderne på 25.000 kr. Gennemgang af sto-
mihjælpemidler på 150.000 kr. 
 
Optimering af driften på det specialiserede socialområde - Det specialiserede socialområde for voksne er 
reduceret med 167.000 kr. i 2021, stigende til 333.000 kr. i 2024. 
 
Optimering af botilbud - Fabos’ budget er fra 2021 reduceret med 300.000 kr.  
 
Optimering af indkøb – Sundheds-, Social- og Forebyggelsesområdet er reduceret med i alt 197.000 kr. 
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Investerings- og Potentialekataloget 
 
Investering i nyoprettet stilling – jurist – Det specialiserede socialområde for voksne er tilført 700.000 kr. 
fra 2021. 
Virkning af investering (jurist) – Det specialiserede socialområde for voksne er reduceret med 700.000 kr. i 
2021, stigende til 1.200.000 kr. fra 2022. 
 
Der investeres i Aktiv Hverdag hos Sundhed og Omsorg, så den nuværende ordning kan gælde hele døg-

net og ikke kun i dagtimerne. Årlig investering på 450.000 kr. og den forventede årlige virkning/besparelse 

er 1.050.000 kr. 

Velfærdsteknologisk blodsukkermåling hos Sundhed og Omsorg. Ved at investere 100.000 kr. årligt i en 
digital sensor til blodsukkermåling til diabetes patenter, forventes en årlig virkning/besparelse på 530.000 
kr. 
 
Aftale om budget 2021, Råderums- og Omprioriteringskatalog: 

- Indkomstoverførsler: 
o Hurtigere opfølgning sygedagpenge: -500.000 kr. Svarer til -5 helårspersoner. I 2022 – 

2024: -1.000.000 kr. 
o Rekruttering af ledige som vikarer i Odder Kommune: -800.000 kr. (-100.000 kr. kontant-

hjælp; svarer til -1 helårsperson og -700.000 kr. dagpenge; svarer til -5 helårspersoner).  
- Serviceudgifter: 

o Arbejdsmarkedsudvalgets pulje på 204.000 kr. fjernes. 
o Ressourcer der anvendes på opgaven med midlertidige flygtningeboliger: -225.000 kr. 
o Udgifter til midlertidige flygtningeboliger: -435.000 kr. 

 
Aftale om budget 2021, Investerings- og Potentialekatalog: 

- Indkomstoverførsler 
o Udbredelse af iværksætterforløb (der investeres 180.000 kr. i medarbejderressourcer): -

380.000 kr. (-315.000 kr. kontanthjælp; svarer til -3 helårspersoner og -65.000 kr. uddan-
nelseshjælp; svarer til -1 helårsperson.) 

o Investering på beskæftigelsesområdet (der investeres 500.000 kr. i medarbejderressour-
cer): -750.000 kr. (-600.000 kr. dagpenge; svarer til -4 helårspersoner og -150.000 kr. kon-
tanthjælp; svarer til -1 helårsperson). I 2022: -1.400.000 kr. 2023: -2.200.000 kr. 2024: -
3.300.000 kr. 

 

Ændringer til Budget 2022 
Der er indgået aftale om kommunernes økonomi for budget 2022 mellem KL og regeringen. I aftalen er 
der besluttet et beløb for indkomstoverførsler på 96.750,4 mio. kr. på landsplan. Odder Kommunes bud-
get 2022 til indkomstoverførsler under Arbejdsmarkedsudvalget ville heraf blive 337,5 mio. kr. Men Odder 
Kommune har foretaget en vurdering af budget 2021 og budget 2022. Det vurderes, at budget 2022 vil 
være 5,4 mio. kr. mindre end udgangspunktet på de 337,5 mio. kr. Odder Kommune forventer således 
bedre resultater af kommunens beskæftigelsesindsats end det skønnes i aftalen mellem KL og regeringen.  
 
Budgetforliget for 2022 
 
Det specialiserede socialområde for voksne 
2 mio. kr. blev tilført det specialiserede socialområde for voksne til imødegåelse af udgiftsstigninger. 
 
Kompetenceløft - Palliative indsatser 
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Som et led i sundhedsaftalen er der indgået en samarbejdsaftale, hvor det centrale element udgør et 
kompetenceløft af ansatte der varetager opgaver inden for den palliative indsats. Der afsættes i den for-
bindelse 200.000 kr. i 2022 til Sundhed og Omsorg og fra 2023 300.000 kr. årligt. 
 
Højt specialiserede tilbud 
Der har de seneste år været en stigning af borgere, som har brug for højt specialiserede tilbud. Derfor 
blev der ved budgetaftalen 2022 – 2025 afsat 3. mio. kr. årligt til Sundhed og Omsorg til kompensation for 
køb af pladser (specialtilbud) til borgere med særlige udfordringer. 
 
Sundhed og omsorgsområdet 
Det nære sundhedsområde udfordres ikke alene af nye opgaver, men også udsigten til, at det kan blive 
vanskeligt at rekruttere personale i årerne frem. Derfor afsættes 900.000 kr. årligt i 2022 og frem til øget 
dimensionering af elever/øget lønudgift som følge af voksenelever. 
 
Det nære sundhedsvæsen 
I forbindelse med opførelsen af Sundhedshuset udvides med der 4 akut- og korttidspladser. Der er i den 
anledning afsat 630.000 kr. i 2023 og 3,8 mio. 2024 og frem. 
 
Tværgående sundhedsindsats: 

- Tværgående sundhedsindsats mellem Sundhed & Omsorg og Jobcentret: Der iværksætte flere ini-
tiativer hvor nære sundhedstilbud tænkes sammen med jobcentrets indsats. Indsatsen finansieres 
i 2022 af et restpuljebeløb under Arbejdsmarkedsudvalget. Herefter afsættes årligt 347.000 kr. 

- Mikrolån: Som et forsøg afsættes der i 2023 250.000 kr. under Arbejdsmarkedsudvalget til mikro-
lån til ledige der vil opstarte egen virksomhed. Indsatsen ligger i UdviklingOdder. 

 
Investerings- og Potentialekatalog 
Virkningen af investeringerne ”Smarte hygiejnekurser” samt ”Nedbringelse af sygefravær” er indarbejdet i 
budget 2022. Samlet for Udvalget for Sundhed og Voksne er budgettet reduceret med 721.800 kr.  
 
Virkning af investering (jurist) – Det specialiserede socialområde for voksne er reduceret med 700.000 kr. i 
2021 og yderligere 512.000 kr. fra 2022. 
 
Virkningen af potentialet for at opnå større besparelser ved digitalisering er indarbejdet i budget 2022. 
Samlet for Udvalget for Sundhed og Voksne er budgettet reduceret med 383.700 kr.  
 
Råderums- og omprioriteringskataloget 
Optimering af driften på det specialiserede socialområde - Det specialiserede socialområde for voksne er 
reduceret med 167.000 kr. i 2021 og yderligere 34.000 kr. i 2022. 
 
Lov- og cirkulæreprogram  
Der er siden 2021 tilført Lov- og cirkulæremidler til Sundhed og Omsorg sfa. overtagelse af ansættelsesan-
svaret for Social- og Sundhedsassistent elever fra Regionerne. I 2022 er der tilført 473.200 kr. 
Det tidligere opstartstilskud til praktikvejledere, som fulgte med ansættelsesansvaret, er ved 2022 borfal-
det, derfor er budgettet reduceret med 89.500 kr. 
 
Myndighedsafdelingen Socialservice er tilført 249.000 kr. - Kvindekrisecentre. 
Refusionsomlægning i forbindelse med særligt dyre enkeltsager, reduktion på yderligere 92.000 kr. i 2022. 
 
Ændret pris og lønfremskrivning  
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Som følge af ændringer i pris- og lønfremskrivningen for Social- og Sundhedspersonale er der tilført 
600.000 kr. til Sundhed og Omsorg. 
 

Bedre Bemanding 

Jf. Finanslovsaftalen 2018 blev der afsat midler til at sikre bedre bemanding i hjemmeplejen og på pleje-

hjem, plejecentre og friplejeboliger. I 2022 er der indarbejdet 2.420.000 kr. i Sundhed og Omsorgs budget 

til sikring af bedre bemanding. 

 
Demografipulje for 2021 udlagt i 2022: 
Antallet af ældre har været stigende, og vil også stige de kommende år. Der er derfor udlagt 5,4 mio.kr. til 
Sundhed og Omsorg i demografimidler, som følge af den ændrede demografi. 
 
 

5. Anlægsbudget 2022-2025 

 

 2022 2023 2024 2025 

Udvalget for Sundhed og Voksne 10.512.000 4.125.000     

Sundhedshus 8.000.000 2.875.000     

Sundhedshus - Nyanskaffelse, indretning/etablering 2.000.000 1.250.000     

Etablering af ekstra lejlighed i Krogen v.Fabos 512.000       
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6. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet 
 

Ældre Antal visiterede borgere pr. 1.7.2021 

Hjemmehjælp  589 

Hjemmesygepleje 664 

Træning 218 

 
 

Området for Voksne handicappede 
    Odder Kommunes udgift til botilbud i årene 2018, 2019 og 2020 opgjort pr. 18-64 årig sammen-

lignet med hele landet. 

 Odder Kommune Hele landet 

Årlig udgift pr. 18-64 årig / år  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Botilbud til længerevarende ophold 1.176 1.345 1.402 1.669 1.696 1.693 

Botilbudslignende tilbud 1.645 1.579 1.815 1.981 2.127 2.346 

Botilbud til midlertidigt ophold 1.583 1.489 1.214 1.334 1.352 1.390 

Kilde: ECO-nøgletal 
       

 

Antal læge- og sygehusbesøg 

År 2020 Almen  
læge 

Special- 
læge 

Tandlæge Kiro-
praktik 

Fysio- 
terapi 

Fod- 
terapi 

Psykolog 

Lægebesøg 176.632 14.332 15.241 9.541 25.190 2.098 1.908 



 
  

 Regnskab 2019 Regnskab 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Antal i målgrupper     

Dagpenge 213 304 267 235 

Kontanthjælp 124 141 147 132 

Uddannelseshjælp 144 134 144 120 

Revalidering 2 1 3 2 

Integrationsydelse 70 51 40 33 

Sygedagpenge*** 301 328 288 315 

Jobafklaringsforløb 90 79 95 102 

Ressourceforløb 85 75 84 72 

Ledighedsydelse 104 102 97 66 

Fleksjob 531 544 591 578 

Førtidspension 756 783 807 826 

Seniorpension 0 9 46 60 

I alt 2.420 2.551 2.609 2.541 

Priser målgrupper     

Dagpenge 133.285 134.951 135.396 137.197 

Kontanthjælp* 150.812 151.757 154.503 156.558 

Uddannelseshjælp 86.615 91.781 93.369 94.611 

Revalidering 216.028 229.368 233.129 236.000 

Integrationsydelse 98.412 99.888 101.526 96.194* 

Sygedagpenge 168.588 170.210 171.489 173.770 

Jobafklaringsforløb 160.493 157.130 159.707 161.831 

Ressourceforløb 164.569 166.626 169.358 171.611 

Ledighedsydelse** 180.103/201.492 182.805/204.514 185.803/207.868 188.218/210.633 

Fleksjob** 185.866/239.003 188.189/242.530 192.391/246.700 194.950/250.013 

Førtidspension 156.734 158.945 161.262 163.407 

Seniorpension 0 0 153.799 158.845 
*Fra 2022 uden løntilskud. **Opdeling i ny og gammel ordning. ***Antal helårspersoner er incl. personer i uge 0-4, der er arbejds-
giverbetalt. 
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Udvalget for Økonomi og Erhverv 

1. Udvalget for Økonomi og Erhverv  

Udvalget for Økonomi og Erhverv består af borgmester Lone Jakobi (A), Lars Bluhme (A), Kresten Bjerre (B), 
Martin Mikkelsen (C), Uffe Jensen (V), Allan Werk (V), Ditte-Marie Thejsen (Ø). 

2. Udvalgets opgaver 

Udvalget for Økonomi og Erhverv har indseende med økonomiske og almindelige administrative forhold. 

Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Udvalget for Økonomi og 
Erhverv til kommunalbestyrelsen. 

Kommunens årsregnskab aflægges af Udvalget for Økonomi- og Erhverv til kommunalbestyrelsen. 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regn-
skabsvæsen og løn- og personaleforhold.  

Udvalget varetager ligeledes kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlæg-
ningen samt for en samordnet løsning af den samlede kommunale planlægning, såvel sektorplanlægning 
som fysisk planlægning.  

 Køb og salg af fast ejendom samt udstykning 

 Indkøbspolitik 

 Erhverv og turisme 

 Hov Havn 

 Byråd 

 Valg 

 Administration 

 Centrale budgetpuljer 

 Jobcenter 

 VitaPark Odder 

 Redningsberedskab 
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3. Oversigt over udvalgets samlede driftsbudget 

Regnskab/ R 2020  B 2021  B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 

Budget mio. kr. 

Udgifter 153,4 170,7 163,7 176,0 190,8 204,5 

Indtægter -12,2 -12,1 -15,8 -15,6 -14,1 -12,6 

Netto 141,3 158,6 147,9 160,4 176,7 191,9 
       2022 prisniveau 

 
 

 

Trafik og Havne og VitaPark er udeladt. Øvrige består af Erhvervsfremme, Sundhed og Vækst og Udvik-

ling.  

3%

88%

6%

3%

Økonomi og Erhverv

Redningsberedskab

Administration

Byråd

Øvrige
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4. Driftsbudget 2022 – serviceudgifter 
 

   Driftsbudget 2022 
1.000 kr. 

Udgifter Indtægter Netto 

Udvalget for Økonomi og Erhverv 163.746 -15.814 147.932 

Redningsberedskab 4.421   4.421 

Administration 139.601 -3.979 135.622 

Dagpleje tilsynsførende 462   462 

Administrationsbygninger 594   594 

Administration Rådhus 106.140 -3.156 102.985 

Kantinen  1.205 -823 382 

Øvrige administrative omkostninger 3.765   3.765 

Digitaliseringspuljen 1.726   1.726 

Tjenestemandspension 9.219   9.219 

Barselsfond 4.287   4.287 

Kompetanceudvikling 1.272   1.272 

Demografipulje 9.649   9.649 

Pulje til erstatninger 1.041   1.041 

Lokal lønpulje til ledere 241   241 

Kommunalbestyrelse 8.601   8.601 

Fælles formål 249   249 

Kommunalbestyrelse 7.830   7.830 

Kommissioner, råd og nævn 136   136 

Folketingsvalg 387   387 

Kollektiv trafik og havne 1.772 -3.117 -1.345 

Hou Havn 1.772 -3.117 -1.345 

Sundhed 949   949 

Sundhedsfremme 949   949 

Erhvervsfremme og turisme 4.424   4.424 

Tilskudsområder 2.127   2.127 

Udvikling Odder 2.298   2.298 

Vækst og udvikling 677   677 

Budgetpuljer 677   677 

Udlejning, bygningsvedligehold og byggemodning 3.301 -8.718 -5.417 

Udlejning af boliger 1.232 -3.204 -1.972 

Forpagtninger 76 -443 -366 

Vitapark Odder 1.992 -5.072 -3.080 
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Ændringer fra 2017 til 2018 
 
Demografisk udvikling 
Der er afsat 3.495.900 kr. i demografipuljen. 
Demografipuljen blev i 2017 reduceret med 2,0 mio. kr. og yderligere reduceret i 2018 med 1,0 mio. kr. 
 
Besparelser og hverdagseffektiviseringer 
På baggrund af budgetforlig 2017 er der i 2018 indarbejdet følgende: 
Besparelser på yderligere administration generelt i kommunen på 1.136.000 kr. (Tema 2), samt 1% besparelse 
på 1.432.000 kr.  
 
Optimering af ejendomsområdet medfører en besparelse på 456.700 kr. 
 
Optimal anvendelse af betalt befordring af borgere på 354.700 kr. (afsat som rammebesparelser på ØEU indtil 
udmøntning). 
 
Talegenkendelse udgør en besparelse på jobcentrets lønbudget på 520.400 kr., og investering på digitalise-
ringspuljen på 421.000 kr.  
 
Økonomiaftalen 2018 
I Økonomiaftalen er der afsat 487.000 kr. til Lov- og cirkulæreprogram. 
 
Øvrige ændringer 
Nedsættelse af havnetakster på 829.900 kr. i henhold til ny havneaftale med Samsø kommune. 
 
Forhøjelse af budget til byrådet på 1.398.200 kr. til uddannelse af nyt byråd, it-anskaffelser, eftervederlag 
m.m., samt forhøjelse af vederlag. 
 
Reducering af budget til pensionsudbetalinger til tjenestemænd på 111.800 kr. og forhøjelse af budget til tje-
nestemands genforsikring på 298.800 kr.  
 
Budgettet til Redningsberedskabet er reduceret med 103.100 i henhold til effektiviseringsaftale med Østjyl-
lands Brandvæsen. 
 
Budgetforliget for 2018 
I budgetpuljen er der afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af udviklingsplan for Odder By, og yderligere 334.000 
kr. er afsat under vækstpuljen til Odder Vinterbadeklub. 
 
Der afsættes 645.000 kr. til en 2-årig ansættelse til byggemodningsopgaver, 855.000 kr. til styrkelse af ledel-
seskraften i Jobcentret og 450.000 kr. til understøtning af frivillig mentorindsats for unge i Odder. 
 
 
Ændringer fra 2018 til 2019 
 
Økonomiaftalen 2019 
I Økonomiaftalen er der afsat 398.000 kr. til Lov- og Cirkulæreprogram. 
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Øvrige ændringer 
To årsværk til øget indsats på sygedagpengeområdet bortfalder, og jobcentrets budget reduceres med 884.300 
kr. 
Forhøjelse af budget til pensionsudbetalinger til tjenestemænd på 491.000 kr. og reducering af budget til tje-
nestemands genforsikring på 527.000 kr. 
 
Reducering af budget til byrådet på 913.000 kr., puljen til uddannelse af nyt byråd og it-anskaffelser udgår. 
 
Der afsættes 13.000.000 kr. i budgetrammen til imødegåelse af udgiftsstigninger på det specialiserede social-
område. 
 
I 2018 er der foretaget energibesparende foranstaltninger, VitaPark Odder reduceres med 213.000 kr. i 2019. 
 
Besparelser og hverdagseffektiviseringer 
På baggrund af budgetforlig 2017 er der i 2019 indarbejdet følgende: 
Besparelser på yderligere administration generelt i kommunen på 1.076.700 kr. (Tema 2), er udmøntet på de 
respektive områder i 2020, samt 1% besparelse på 1.284.000 kr.  
 
Optimering af ejendomsområdet – pedelfunktion og rengøringskontrakter er pr. 1. april 2018 organisatorisk 
placeret under Fælles Drift & Service.  
Budget og ansvar herfor er overgået til Fælles Drift & Service, budgettet indgår dog stadig i Økonomi- og Er-
hvervsudvalgets budgetramme. For 2019 er der overført 951.100 kr. for Rådhuset og 693.500 kr. vedr.  Vita-
Park Odder 
 
Jf. effektiviserings- og besparelseskataloget har VitaPark fået reduceret det kommunale tilskud til 400.000 kr. i 
2019 og yderligere til 300.000 kr. i 2020.  
Det er intentionen, at VitaPark Odder på sigt skal drives uden tilskud.  
 
Budgetforliget for 2019 
Der afsættes 6.075.000 kr. til Jobcenterområdet. Jobcentrets indsats skal styrke borgernes muligheder for job 
og uddannelse.  
Det forventes, at indsatsen vil nedbringe udgifterne til dagpenge og indkomstoverførsler. Der indregnes samti-
dig et forsigtighedsprincip i forhold til den økonomiske virkning af investeringen, puljen udgør 1.223.000 kr. 
 
Ny drift: 
Der afsættes 1.000.000 kr. til en teknologipulje (engangspulje). 
Fra vækstpuljen afsættes 392.000 kr. til Udvikling Odder til projektmedarbejder i 2019 og 250.000 kr. til Hor-
sens Fjord Naturpark.  
 
 
Ændringer fra 2019 til 2020 
 
Demografisk udvikling 
Der er afsat 4.369.100 kr. i demografipuljen. 
 
Besparelser og hverdagseffektiviseringer 
Temaeffektivisering ”optimal befordring af borgere” kan ikke udmøntes og besparelse på 697.100 kr. udgår af 
budgettet. 
(Beløbet var afsat som rammebesparelser på ØEU indtil udmøntning). 
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På baggrund af budgetforlig 2017 er der i 2020 indarbejdet følgende: 
Besparelser på yderligere administration generelt på 158.900 kr. (tema 2), er udmøntet på de respektive om-
råder i 2020, samt 1% besparelse på 1.259.000 kr. 
Derudover er der sket permanent løft af budget til talegenkendelse med 248.600 kr. (tema 6). 
 
Øvrige ændringer 
Budgettet reduceres med 628.800 kr. efter ophør af 2-årig ansættelse til byggemodningsopgaver i 2018 og 
2019 i forbindelse med udvikling af boligområdet Bendixminde. 
 
Pulje til forsigtighedsprincip på jobcenterområdet på 1.257.000 kr. udgår. 
 
Budgetforlig 2020 
Der oprettes pulje til udbetaling af opsparede feriemidler på 1.872.000 kr. i forbindelse med ny ferielov. 
 
Budget til anvendelse af konsulentbistand nedsættes med 1.000.000 kr. 
 
Der afsættes 114.000 kr. i 2020 og 170.000 kr. i 2021 til en tværkommunal borgerrådgiverfunktion. 
 
 
Ændringer fra 2020 til 2021 
 
Demografisk udvikling 
Der er afsat 4.457.000 kr. i demografipuljen. 
 
Øvrige ændringer 
Forhøjelse af budget til tjenestemandspensioner på 622.500 kr. og reducering af budget til tjenestemandsgen-
forsikring på 171.000 kr. 
 
Der afsættes pulje på 6.000.000 kr. til vanskeligt stillede børn og unge og en pulje på 500.000 kr. til forhåndsaf-
taler. 
 
På baggrund af budgetforlig 2018 reduceres budgettet til understøtning af frivillig mentorindsat for unge med 
228.200 kr. og udgår helt fra 2021. 
 
På baggrund af budgetforlig 2019 reduceres investeringer på jobcenterområdet med 471.000 kr.  
 
På baggrund af budgetforlig 2020 blev der afsat pulje til styrkels af kassebeholdningen. Puljen er på 3.008.800 
kr. og udgår i 2021.  
Der afsættes yderligere 57.000 kr. til tværkommunal borgerrådgiverfunktion. 
 
Budgetforlig 2021 
Der afsættes 100.000 kr. til lokalråd finansieret af vækstpuljen. 
 
Øudvalgets pulje reduceres med 200.000 kr. 
 
Råderums- og omprioritetingskatalog 
På baggrund af Råderums- og Omprioriteringskataloget forhøjes byggesagsgebyrer med 150.000 kr. og skor-
stensfejergebyrer med 65.000 kr.  
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Derudover reduceres budgettet med 225.000 kr. til ressourcer i Jobcentret vedr. boligopgaver, lønsummen i 
VitaPark tilpasses og reduceres med 500.000 kr., og konsulentbistand ved ansættelser reduceres med 150.000 
kr.  
Budgettet til tryksager reduceres med 50.000 kr. og med 25.000 kr. til abonnementer.  
Vækstpuljen reduceres med 300.000 kr.  
En ny telefonisk borgerbetjening og brug af videomøder forventes at kunne reducere udgifter på 300.000 kr. 
(afsat som rammebesparelse på ØEU indtil udmøntning). 
 
Investerings- og Potentialekatalog 
På baggrund af Investerings- og Potentialekataloget afsættes 180.000 kr. til udbredelse af iværksætterforløb i 
Udvikling Odder, og 500.000 kr. afsættes til investeringer på beskæftigelsesområdet grundet Covid-19-krisen, 
som har betydet mange nye ledige. 
Der afsættes 750.000 kr. til nedbringelse af sygefravær og budgettet reduceres med 1.750.000 kr. som følge af 
virkning af investeringen. Derudover reduceres budgettet med 600.000 kr. som følge af virkning af investerin-
ger på digitaliseringsområdet. (Investeringstiltagene er afsat i ramme på ØEU indtil udmøntning til organisati-
onen). 
 
 
Ændringer fra 2021 til 2022 
 
Demografisk udvikling 
Der er afsat 9.649.200 kr. i demografipuljen. 
 
Økonomiaftalen 
I økonomiaftalen er der afsat 297.000 kr. til Lov- og cirkulæreprogram. 
 
Øvrige ændringer 
Forhøjelse af budget til tjenestemandspensioner på 157.200 kr. og reducering af budget til tjenestemandsgen-
forsikring på 484.700 kr. 
 
Puljer der i Budget 2021 blev afsat til vanskeligt stillede børn og unge på 6.132.400, og til forhandlinger / for-
håndsaftaler på 509.700 kr. overflyttes til Udvalget for Børn og Skole. 
 
Der afsættes en overenskomstmæssig særpulje på 700.000 kr. til senere udmøntning i organisationen. 
 
På baggrund af Investerings- og potentialekataloget hæves lønbudgettet med 714.000 kr. til nyoprettet jurist-
stilling samt 499.400 kr. til nyoprettet sygefraværskonsulentstilling. 
 
På baggrund af Råderums- og omprioriteringskataloget reduceres lønbudgettet med 400.500 kr. i forbindelse 
med tilpasning af midler fra Flygtningetaskforce og budgettet til annonceudgifter reduceres med 153.100 kr.  
 
Forhøjelse af budget til kommunalbestyrelse på 2.000.200 kr. til uddannelse af ny kommunalbestyrelse, it-
anskaffelser m.m.  
 
Puljen, der blev oprettet i 2020 til udbetaling af opsparede feriemidler i forbindelse med ny ferielov, overflyt-
tes til langfristet gæld på balancen jf. ministeriets ændringer på området. Puljen er på 1.942.000 kr. 
 
Budgetforlig 2022 
Der afsættes 200.000 kr. til øget bidrag til indkøbssamarbejdet i Fællesindkøb Midt, så arbejdet med grønne 
indkøb kan opprioriteres. Beløbet finansieres via besparelse på alle indkøbskonti i hele organisationen. 
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Fra Vækstpuljen overføres 550.000 kr. til Udvikling Odder til finansiering af City Manager. Ordningen evalueres 
i løbet af 2022, og der tages stilling til den fortsatte finansiering ved budgetlægningen for 2023. 
 
I 2022 og 2023 forhøjes anlægsgebyret, som pålægges alle anlægsprojekter, således at det giver et merprove-
nu på 1.000.000 kr. i hvert af de to år. Merprovenuet på 1.000.000 kr. skal finansiere øgede medarbejderres-
sourcer til dels at gennemføre anlægsarbejder og dels at arbejde med grøn omstilling og klimaindsats. 
Merforbruget fordeles med 500.000 kr. til Fælles Drift og Service (KP) og 500.000 kr. til Teknik og Miljø (ØE). 
 
Fordeling af 1.025.000 kr. vedr. digitaliseringsgevinst og gevinst ved telefoni og videomøder til organisationen, 
heraf udgør Udvalget for Økonomi og Erhvers andel en budgetreducering på 149.000 kr. 
 
VitaPark - Huslejeindtægter er i 2022 reduceret med 860.000 kr. - udlejning af det tidligere  
Solbakken er ophørt. 
 

 
 
5. Anlægsbudget 2022-2025 
 

Anlægsbudget 2022 2023 2024 2025 

Salg af byggegrunde -19.098.000 -18.160.000 -15.210.000 -18.120.000 

VitaPark, etablering af ny indgangsparti   2.686.000     

Videoudstyr i Byrådssal og udvalgslokaler 250.000       

I alt  -18.848.000 -15.474.000 -15.210.000 -18.120.000 

 
Der forudsættes solgt grunde for 19.098.000 kr. i 2022. 
 
 
 

6. Centrale mængdeforudsætninger for budgettet 
 

 Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019 

Regnskab 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Udvikling i antal årsværk i administrationen 129,1 134,8 138,3 137,2 134,9 
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