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FORSLAG TIL POTENTIALEKATALOGET TIL BUDGET 2021-2024 

1.000 kr. (2020-priser)   

2021 2022 2023 2024 (- = indtægt el. besparelse / + = udgifter) 

Udvalget for Økonomi og Erhverv 

P1 Besparelse på det politiske budget -200 -200 -200 -200 

P2 
Administrativ besparelse på servicering af 
udviklingsråd 

-100 -100 -100 -100 

P3 Business Region Esbjerg -500 -500 -500 -500 

P4 Reduktion af sponsorater -200 -200 -200 -200 

P5 Tilpasning af adm. bidrag forsikringspuljer -300 -300 -300 -300 

P6 Indførelse af en lukkedag - f.eks. fredag -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

P7 Puljen til kompetencemidler nedlægges -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 

P8 Tilpasning af puljer og ikke-lønbærende konti -600 -600 -600 -600 

P9 Besparelser på lønbærende konti -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 

Udvalget for Plan og Teknik 

P10 Nedlæggelse af bybus i Varde om lørdagen -75 -150 -150 -150 

P11 
Nedlæggelse af enkelte afgange på rute 293 (Varde-
Roust-Årre-Agerbæk-Tofterup) 

-237,5 -475 -475 -475 

P12 
Nedklassificering af blinde vejstrækninger (Bemærk: 
Afledt anlæg) 

330 330 110 -2.090 

P13 Ændret takst til flextrafik -450 -450 -450 -450 

P14 Nedklassificering af 100 kilometer åbne vandløb 1.390 -400 -400 -400 

P15 Asfaltudbud 2020-2023 -1.000 -500 -500 0 

P15 Tilbagebetaling af vejvandsbidrag 2019 -930 0 0 0 

P15 Vejvandsbidrag -500 -455 -235 0 

P15 Vinterkonto 2019 -627,5 0 0 0 

Udvalget for Børn og Læring 

P16 Musikprofil i Ansager -206 -206 -206 -206 

P17 Reducere rådighedsbeløb i skolerne -809 0 0 0 

P18 SFO - øget forældrebetaling -1.167 -1.167 -1.167 -1.167 

P19 Læsekonsulent - nedlæggelse af ½ stilling -275 -275 -275 -275 

P20 
Ændring i ressourcetildeling til DSA basis (Dansk Som 
Andetsprog) 

-140 -250 -250 -250 

P21 
Ophør af introdage ifm. modtagelsen af nyankomne 
elever på distriktsskolerne 

-85 -85 -85 -85 

P22 
Ophør af ressourcetildeling til friskoler til 
undervisning i DSA basis (Dansk Som Andetsprog) til 
nyankomne elever 

-150 -150 -150 -150 

P23 
Ændring af tildelingsgrunlag/klassestørrelse for 
alderssvarende begavede elever i Sct. Jacobi 
Specialskole 

-542 -1.300 -1.300 -1.300 
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FORSLAG TIL POTENTIALEKATALOGET TIL BUDGET 2021-2024 

P24 
Ophør af obligatorisk helhedsskole 40 ugentlige timer 
for elever 7.-9./10. klassetrin Sct. Jacobi Specialskole 

-213 -512 -512 -513 

P25 
Ændring af koncepte for specialundervisning på 10. 
klassetrin 

-263 -632 -632 -632 

P26 Nedlæggelse af Ungehuset -121 -121 -121 -121 

P27 Nedlæggelse af Ungerådet -144 -144 -144 -144 

P28 Indførelse af Rullende Skolestart -480 -1.153 -1.153 -1.153 

P29 Intern besparelse i Børn og Læring -377 -502 -502 -502 

P30 Specialskolebørn retur til almen skole -450 -1.150 -1.150 -1.150 

P31 
Besparelse når specialeleverne samles på Sct. Jacobi 
Skole 

  -444 -1.065 -1.065 

P32 
Reduktion af beløb til aktivitetsafhængige udgifter i 
dagtilbud med 10% 

-478 0 0 0 

P33 Nedlæggelse af budordninger -685 -685 -685 -685 

P34 Lukkedage i daginstitutioner -372 -372 -372 -372 

P35 Lukkedage i dagplejen -190 -190 -190 -190 

P36 Dagplejen - rammebesparelse -375 0 0 0 

P37 
Ændring i fordeling af pædagoger og medhjælpere i 
dagtilbud 

-1.058 -1.588 -2.115 -2.115 

P38 Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen -200 -200 -200 -200 

P39 Ændret tidspunkt for børnehavestart -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 

P40 Færre DUÅ-forløb -200 -200 -200 -200 

P41 Færre foranstaltninger ad gangen -500 -500 -500 -500 

P42 
Reduktion i opgaver og efteruddannelse hos 
Sundhedsplejen 

-210 -210 -210 -210 

P43 
Omlægning af Sundhedsplejens indsats i forhold til 
hygiejne i dagtilbud og skoler 

-100 -100 -100 -100 

P44 
Reduktion i opgaver og efteruddannelse hus 
Psykologerne 

-120 -120 -120 -120 

P44B 
Reduktion i socialrådgivernes og psykologernes 
tilstedeværelse i skoler og dagtilbud 

-450 -450 -450 -450 

P45 Omlægning af Fysio- og Ergoterapeuterne -185 -185 -185 -185 

P46 Reduktion i ledelse på Varde STU-Center -150 -150 -150 -150 

P47 
Mindre caries blandt de ældste børn og unge - 
tilpasning af tandlæge- og klinikassistentnormeringen 

-150 -150 -150 -150 

P48 Reduktion af fagkoordinatorstilling -200 -200 -200 -200 

P49 Reduktion i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste -250 -250 -250 -250 

P50 Rammebesparelse 2021 -2.000 0 0 0 

P51 Flere møder over Teams -600 -600 -600 -600 

Udvalget for Kultur og Fritid 
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FORSLAG TIL POTENTIALEKATALOGET TIL BUDGET 2021-2024 
P52 Lokaletilskud til typiske voksenforeninger -800 -800 -800 -800 

P53 Kulturspinder og aktiviteter på Kulturspinderiet -300 -300 -300 -300 

P54 Varde Middelalderfestival -200 -200 -200 -200 

P55 Musik og Billedskolen -100 -100 -100 -100 

Udvalget for Social og Sundhed 

P56 Udbud af tøjvask for borger i eget hjem -309 -309 -309 -309 

P57 Udlicitering af praktisk bistand (Flere alternativer) -723 -723 -723 -723 

P58 
Budgettilpasning i forbindelse med opførelsen af 32 
demensplejeboliger til erstatning for 
Vinkelvejscentret 

-312 -312 -312 -312 

P59 Ændring af aftenvagt på demensenheder -944 -944 -944 -944 

P60 Ændring af dagcentertilbud -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 

P61 
Ændring/reduktion af klippekort til 
hjemmehjælpsmodtagere (flere alternativer) 

-1.386 -1.386 -1.386 -1.386 

P62 
Ændring/reduktion af klippekort til 
plejehjemsbeboere (Flere alternativer) 

-2.775 -2.775 -2.775 -2.775 

P63 
Ændring af indsatsen "Aflastning til pårørende i 
hjemmet" 

-88 -88 -88 -88 

P64 Ændring af indsatsen "Træning af færden" -277 -277 -277 -277 

P65 Omlægning af serviceniveauet på plejecentre -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 

P66 
Rammer for serviceniveauet for træning SEL§86 
(Flere alternativer) 

-241 -241 -241 -241 

P67 
Ophør af terapeutfaglig undervisning/vejledning af 
personalet på plejecentre og i hjemmeplejen i 
rehabiliteringstilgangen 

-620 -620 -620 -620 

P68 Nedlæggelse af aktiviteterne Lær at tackle -50 -50 -50 -50 

P69 
Nedlæggelse af aktivitetsstilling i Medborgerhuset og 
flytning af pedelfunktionen 

-150 -150 -150 -150 

P70 
Medborgerhusets dagfunktion som selvejende 
institution 

-350 -350 -350 -350 

P71 Ændring af indmødesteder i hjemmeplejen -400 -400 -400 -400 

Tværgående effektiviseringsforslag fra Direktionen 

P72 Udbud af rengøring -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

P73 Omlægning af vikarindsats -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

           

I alt finansieringsforslag -42.005 -42.851 -43.999 -45.465 
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NYE DRIFTSTILTAG TIL BUDGET 2021-2024 
1.000 kr. (2020-priser) 

2021 2022 2023 2024 
(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter) 

Udvalget for Økonomi og Erhverv 

D1 Forbedret erhvervsbyggesagsbehandling 1.080 1.080 1.080 1.080 

D2 
Økonomirelaterede robotopgaver på tværs af 
organisationen 

500 500 500 500 

D3 
Myndighed - Børn og Familie: "Hjemmetræning, 
merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste" 

425 425 425 0 

Udvalget for Plan og Teknik 

D4 
Aktiv opfølgning på anmeldelser i sommerhusområder 
(Konto 6) 

450 450 450 450 

D5 
Erhvervsrettet projektmedarbejder til natur- og 
miljøområdet (Konto 6) 

450 450 450 450 

D6 Sundhedsfarlige boliger (skimmelsvamp) (Konto 6) 225 225 225 225 

D7 
Realisering af ny naturparkplan for Naturpark 
Vesterhavet 

300 300 300 300 

D8 Vi i Naturen Events   125 125 125 

D9 Højnelse af serviceniveauet på offentlige toiletter 75 75 75 75 

D10 
Omlægning af grønne spots i parker og grønne 
områder 

100 100 100 100 

D11 Årlig slåning af vandførende grøfter 130 130 130 130 

D12 
Udvidelse af sæson for bekæmpelse af ukrudt ved 
brænding på befæstede arealer 

180 180 180 180 

D13 Forskønnelse af de eksisterende helleanlæg 100 100 100 100 

D14 
Klimakonto (Omdanne nuværende vinterkonto til en 
klimakonto) 

-135 -135 -135 -135 

A8 
Udvidelse af rekreative faciliteter ved Nysø (Afledt 
drift) 

    50 50 

A22 Cykelstipulje (Afledt drift) 25 85 145 205 

A36 Støjdæmpning ved Søndermarksvej (Afledt drift)   25 25 25 

Udvalget for Børn og Læring 

D15 
Skolernes brug af idrætsfaciliteter, rammeaftale og 
fordelingsmodel 

46 110 270 495 

D16 Idrætsfaciliteter på Ølgod skole 97 233 233 233 

D17 Mere idræt og bevægelse i skolen 417 1.000 1.000 1.000 

D18 Projekt "Alle unge skal med" 500 500 500 500 

D19 Idrætstalentlinjeklasser (Børn og Læring) 225 225 225 225 

Udvalget for Kultur og Fritid 

D19 Idrætstalentlinjeklasser (Kultur og Fritid 225 225 225 225 
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NYE DRIFTSTILTAG TIL BUDGET 2021-2024 

D19 
Forslag til finansiering: Afskaffelse af Eliteidrætspuljen 
(Kultur og Fritid) 

-215 -215 -215 -215 

D20 Bevilling til Vadehavets Formidlerforum 70 70 70 70 

D21 Justering af driftstilskud til haller 355 355 355 355 

D22 Danmarks bedste foreningskommune 565 565 565 565 

A48 
Tilskud til etablering af kunstgræsbane ved Helle 
Hallen (Afledt drift) 

  50 50   

A49 
Oprettelse af NærBiblioteker i kommunens 
lokalområder (Bemærk: afledt drift) 

50 50 50 50 

Udvalget for Social og Sundhed 

D23 Tiltag til at imødegå den demografiske udvikling 2.000 2.000 2.000 2.000 

Nye driftsforslag fra Direktionen 

D24 Videreførelse af demografipulje på ældreområdet  1.000 2.000 3.000 4.000 

           

I alt nye driftsønsker 9.240 11.283 12.553 13.363 
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FORSLAG TIL ANLÆGSPROJEKTER TIL BUDGET 2021-2024 
1.000 kr. (2020-priser) 

2021 2022 2023 2024 
(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter) 

Udvalget for Økonomi og Erhverv 

A1 Renovering af Borgercenter Varde (BCV)   15.000 20.000 15.000 

  
Flere almene boliger - grundkapitallån til støttet 
byggeri 

5.136 5.136 5.136 5.136 

  Byggemodningsudgifter 5.397 5.397 5.397 5.397 

  Salg af grunde -5.397 -5.397 -5.397 -5.397 

  Pulje til byggemodning 5.095       

  Pulje til energibesparende foranstaltninger 5.396 15.285 15.285 15.285 

Udvalget for Plan og Teknik 

A2 Projekt "Velkommen til Nationalpark Vadehavet" 250       

  
Pulje til nedrivning af kommunale 
bygninger/ældreboliger 

1.143 1.143     

A3 
Pulje til indfrielse af ejendomsstrategiens mål om 
smarte kvm./Nedrivningspuljen 

  4.000 4.000 4.000 

  
Pulje til vedligeholdelse af kommunale 
ejendomme 

2.200 11.912     

A4 
Pulje til vedligeholdelse af kommunale 
ejendomme 

  5.000 20.000 20.000 

  
Separering af kloak ved de kommunale 
ejendomme 

1.371 1.371     

A5 
Separering af kloak ved de kommunale 
ejendomme 

  4.000 4.000 4.000 

  Forbedring af Okkeranlæg i Varde Kommune   260     

A6 Forbedring af Okkeranlæg i Varde Kommune 200 600     

A7 
Udvidelse af rekreative faciliteter ved Nysø 
(Bemærk: afledt drift) 

  400     

A8 Pulje til realisering af naturpolitik   600 600 600 

A9 
Projektansættelse til revision af 
vandløbsregulativer inkl. opmålinger (Flere 
alternativer) 

  1.250 1.250 1.250 

A10 
Pulje til Byfornyelse, Udviklingsplaner og 
Landsbyfornyelse 

3.118 4.158 4.000 4.000 

A11 
Cykelstiprojekt ifm. separatkloakering af Nørre 
Nebel 

  2.400 1.500   

A12 
Implementering af wayfinding-koncept for 
Vestkysten 

  550 600 600 

A13 
Områdeplan - Mulighedernes rum i og omkring 
Boulevard-kvarteret 

  675     
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FORSLAG TIL ANLÆGSPROJEKTER TIL BUDGET 2021-2024 

A14 
Områdefornyelse Det Blå Torv og grønne 
vejforløb i Blåvand (anlæg 

  10.700 9.500 9.500 

A14 Lånoptagelse   -10.700 -9.500 -9.500 

A14 Renter og afdrag   400 800 1.300 

A15 Områdefornyelse Vejers Strandby   6.300 6.300   

A15 Lånoptagelse   -6.000 -6.000   

A15 Renter og afdrag   200 500 500 

A16 Lovpligtig etablering af infrastruktur til elbiler   1.050 1.050 1.050 

A17 Pulje til etablering af infrastruktur til elbiler   500 500 500 

A18 Nyt toilet ved Hvidbjerg Strand   800     

A19 
Frelloskolen - trafiksikkerhed, forbedring af 
nuværende serviceniveau 

  4.740     

A20 Frelloskolen - trafiksikkerhed, supplerende tiltag   7.575     

A21 Vejudskridning, Øse   1.100     

A22 Cykelstipulje (Bemærk: afledt drift)   2.000 6.000 6.000 

A23 Trafiksikkerhedspulje   1039 1.050 1.050 

A24 Brorenovering - pulje   3.000 4.000 4.000 

A25 Gadelys - pulje   200 200 200 

A26 Infrastrukturpulje   4.000 4.000 4.000 

A27 Vejafvanding i forbindelse med kloakseparering   500 500 500 

A28 Forskønnelse af vejområder ifm. kloakseparering 1143 1143 1.000 1.000 

A29 
Pulje til fælles natur- og friluftsprojekter med 
Naturstyrelsen 

  200 200 200 

A30 
Trafiksikkerhedsanalyse som følge af ændringer i 
skoledistrikter 

  300     

A31 
Aktivitetsbeskrivelse for friluftsliv ved Holme Å 
og Karlsgårde Sø 

  200     

A32 
Pulje til kvalitetsforbedring af eksisterende 
cykelstier samt cykelforhold ved 
turistattraktioner 

  1.000 1.000 1.000 

A33 
Generel trafiksikkerhedsanalyse/-plan mhp 
forbedring af den generelle trafiksikkerhed til 
skoler 

  500     

A33B 
Trafiksikkerhedstiltag som følge af ændringer i 
skoledistrikter  

    1.500 1.500 

A34 Cykelsti (opgradering) langs Tane Hedevej   5.300     

A35 Cykelsti langs Debelvej, Outrup   7.500     

A36 
Støjdæmpning ved Søndermarksvej (Bemærk: 
afledt drift) 

600       

A37 
Forbedre adgangsforhold til stranden ved 
udløbet af Henne Mølleå 

300       
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FORSLAG TIL ANLÆGSPROJEKTER TIL BUDGET 2021-2024 

A38 Fortov ved Viaduktvej, Ølgod   250     

A39 
Sti til Ølgod Friluftsscene samt P-plads ved 
Byskov center 

  65     

A40 Julebelysning, Billum   50     

A41 
Bro over Varde Å ved Janderup Ladeplads - En 
forundersøgelse 

  200     

P12 
Nedklassificering af blinde vejstrækninger 
(Bemærk: Afledt anlæg) 

    110 110 

Udvalget for Børn og Læring 

A42 
Udarbejdelse af helhedsplan for børnebyen og 
idrætslivet i Sig/Thorstrup 

500       

A43 
Anlægsønske fra Dagtilbuddet Midt om ny 
institution i Varde Nord 

?       

A44 
Kultur- og oplevelsesspor omkring Frelloskolen 
og Varde Fritidscenter 

  3.500     

Udvalget for Kultur og Fritid 

A45 
Indretning af kombibibliotek og kulturhus, Nr. 
Nebel 

  800     

A46 
Asfaltering af p-plads ved Outrup Kultur og 
Idrætscenter 

  90     

A47 Anlægsstøtte til Kunstgræsbane Horne IF   500     

A48 
Tilskud til etablering af kunstgræsbane ved Helle 
Hallen (Bemærk: afledt drift) 

  1.500     

A49 
Oprettelse af NærBiblioteker i kommunens 
lokalområder (Bemærk: afledt drift) 

  500     

A50 
Stalden - opgradering af faciliteterne ved Gl. 
Skovfogedbolig 

  1.000 1.000   

A51 
Asfaltering af p-plads ved Ølgod Hallerne/Ølgod 
skole 

  500     

A52 Nr. Nebel Kulturhus   2.000     

Øvrige tidligere besluttede anlægsprojekter i budget 

  
Genopretning af Holme Å og ådalen  
(bemærk afledt drift)_ 

3.915 0 0   

  
Etablering af energiplanlægningssekretariat i 
Sydvestjylland_ 

301 0 0   

  Klimasikring 2.812 2.812 2.812   

  Renovering af Lunde-Kvong skole 0 4.198 0   

  Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej 4.219 0 0   

  
Pulje til trafikssikkerhed og vejtilpasning til ny 
skole 

4.100 0 0   

  
Pulje til nytænking af arealer, hvor Varde 
Kommunes bygninger er fjernet_ 

510 0 0   
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FORSLAG TIL ANLÆGSPROJEKTER TIL BUDGET 2021-2024 

  
Anlægs- og renoveringspulje på skole- og 
dagtilbudsområdet 

1.039 1.039 0   

  
Beløb til skolebyggeri og øvrige arbejder 
(forudsætter 180 mio. kr. i 2018-priser til det 
hele)_ - Frelloskolen 

44.724 0 0   

  
Beløb til skolebyggeri og øvrige arbejder 
(forudsætter 180 mio. kr. i 2018-priser til det 
hele)_ Øvrige 

17.639 0 0   

  
Teater- og Kulturhus i Varde  
(Bemærk, afledt drift på 572.000 kr. årligt fra 
2023) 

0 15.591 0   

  Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus 0 6.236 0   

  Flygtningemuseet_ 4.158 0 0   

  
Totalrenovering og ombygning af 
varmvandsbassinet på Lunden 

2.495 0 0   

  
Nedlæggelse af Vinkelvejscentret - indfrielse af 
lån m.v._  

17.700 0 0   

  Salg af Vinkelvejscentret_ -3.777 0 0   

  Uprioriteret pulje 0 18.118 78.708   

I alt anlægsprojekter 126.286 176.237 181.601 92.781 

* Energibesparende foranstaltninger påvirker anlægsrammen, men ikke kassebeholdningen, da de 
lånefinansieres. Lånene tilbagebetales via besparelser på driften (el-, vand- og varme)  

Tidligere besluttede anlægsprojekter er markeret med rødt       
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P1: Besparelse på det politiske budget  
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Det foreslås, at det politiske budget på 9,6 mio. kr. reduceres med 200.000 kr. Det 

politiske budget dækker bl.a. vederlag til byrådsmedlemmer, samt Byrådets 

aktiviteter, herunder udvalgsture og deltagelse i konferencer.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forslaget om at reducere det politiske budget vil medføre, at Byrådet eller udvalgene 

vil skulle gennemføre færre aktiviteter, eksempelvis ved at færre Byrådsmedlemmer 

deltager i COK og Kattegatkurser, samt der ikke overnattes dagen inden 

konferencer, eksempelvis om onsdagen inden KL-konferencer i Aalborg. 

Økonomi 

Det politiske budget på 9,6 mio. kr. reduceres med 200.000 kr.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 9.585 9.585 9.585 9.585 

Forslag til ændring:     

Drift -200 -200 -200 -200 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen umiddelbart.  
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P2: Administrativ besparelse på servicering af udviklingsråd  
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Det foreslås, at der foretages en administrativ besparelse på servicering af 

udviklingsråd.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Udviklingsråd og FUR vil selv skulle tilrettelægge møder mv. 

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -100 -100 -100 -100 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget vil isoleret set medføre en reduktion på 1/5 årsværk. 

  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 18 
 

P3: Business Region Esbjerg 
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Ophør af kontingent til Business Region Esbjerg, som fortsætter som en kontingentfri 

organisation. 

Som følger af omlægningerne på erhvervsfremmeområdet er de centrale aktører for 

Varde Kommune i projektsammenhæng Erhvervshus Syd og Destination 

Vesterhavet. Det må derfor forventes, at Business Region Esbjerg overgår til at være 

et mere politisk/administrativt orienteret samarbejde for borgmestre og 

kommunaldirektører, hvor det ikke er nødvendigt at betale et kontingent. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Ingen. Men det er vigtigt, at man fastholder det tværkommunale samarbejde med 

Esbjerg, Tønder og Fanø. 

Økonomi 

Budgettet er på 500.000 kr., hvoraf de 150.000 kr. i 2020 er givet som et 

engangstilskud til ProVarde og det resterende beløb er nuværende kontingent til 

Business Region Esbjerg. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 500 500 500 500 

Forslag til ændring:     

Drift -500 -500 -500 -500 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen. 
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P4: Reduktion af sponsorater  
Økonomi- og Erhvervsudvalget 

Beskrivelse af forslag 

Der gives fremover kun sponsorater til hold, der er i den absolutte elite, hvilket 

indebærer, at et sportshold skal være en stærk kandidat til medalje i de bedste 

rækker eller at ikke-sportshold i tilsvarende tydeligt omfang gør sig gældende som 

en aktivitet på et nationalt opsigtsvækkende niveau. Det er altså ikke nok at gøre 

sig gældende på et regionalt niveau. 

Der findes herved besparelser på 200.000 kr. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Der gives kun støtte til aktiviteter på et nationalt opsigtsvækkende niveau, hvorimod 

sponsorater på et regionalt opsigtvækkende niveau ophører. Varde Elitesport, Stafet 

for Livet, Mariehaven (som har afslået at modtage tilskud) og lignende er eksempler 

på sponsorater som ophører. 

Økonomi 

Der gennemføres en besparelse på 200.000 kr. på Udviklingspuljen. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 500 500 500 500 

Forslag til ændring:     

Drift -200 -200 -200 -200 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Tallet under ”vedtaget budget” er den anslåede udgift til sponsorater, da den 

afholdes via Byrådets Udviklingspulje. 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen. 
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P5: Tilpasning af adm. bidrag forsikringspuljer  
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Der foreslås en tilpasning af forsikringspuljer adm. bidrag til det historiske forbrug.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Ingen. 

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 900 900 900 900 

Forslag til ændring:     

Drift -300 -300 -300 -300 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen. 
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P6: Indførelse af en lukkedag – f.eks. fredag 
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Det foreslås, at der indføres en lukkedag på dele af de borgerrettede funktioner 

 

Ved indførelse af en lukkedag vil det give afdelingerne mulighed for at optimere 

bemandingen.   

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Lukkedage er efterhånden ret udbredt i kommunerne og man oplever det giver et 

godt flow. Lukkedagen betyder endvidere at mødeaktivitet, kurser osv. kan afholdes 

denne dag. 

Økonomi 

Der opnås en besparelse på 1 mio. kr. på dele af de borgerrettede funktioner. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Besparelse på ca. 2 årsværk. 
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P7: Puljen til kompetencemidler nedlægges  
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Det foreslås, at kontoen for 3-partsmidler/kompetencemidler på 1,7 mio. kr. 

nedlægges. Ordningen er administrativ tung at håndtere, da områderne årligt skal 

ansøge om midlerne. Der bemærkes, at der også er uddannelsesmidler i 

fagområderne. Desuden har nogle områder fået tildelt uddannelsesmidler fra staten, 

eksempelvis fik ældreområdet uddannelsesmidler i 2018 på ca. 0,9 mio. kr. til 

kompetenceløft af sundhedspersonalet, mens regeringen med finansloven for 2019 

bl.a. har tildelt midler til kompetenceløft af pædagoger og dagplejere, ca. 0,6 mio. 

kr. for Varde Kommune.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for det borgeroplevede 

serviceniveau.  

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 1.700 1.700 1.7000 1.700 

Forslag til ændring:     

Drift -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen. 
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P8: Tilpasning af puljer og ikke-lønbærende konti 
Udvalget for Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Forvaltningen har gennemgået budgettet for Økonomi og Erhverv for bl.a. at 

afdække mindreforbrug, som kunne anvendes til omprioriteringer. Baseret på blandt 

andet det historiske forbrug vurderes det muligt at tilpasse budgettet for en række 

puljer og ikke-lønbærende konti. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau.  

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 2.500 2.500 2.500 2.500 

Forslag til ændring:     

Drift     

Diverse kontingenter -100 -100 -100 -100 

Fælles kørselsgodtgørelse -100 -100 -100 -100 

Støttet byggeri -200 -200 -200 -200 

Seniorordninger -100 -100 -100 -100 

Skorstensfejerbidrag -100 -100 -100 -100 

I alt puljer og ikke-lønbærende konti -600 -600 -600 -600 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen. 
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P9: Besparelse på lønbærende konti  
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Der har de seneste år været et stort fokus på at reducere de administrative udgifter. 

Der er lavet en række besparelser på administrationen (konto 6) i budget 2018 og 

2019 (med stigende profil i 2020 og frem). Budgettet blev således reduceret med 

ca. 14 mio. kr. i 2019 og yderligere knap 9 mio. kr. frem mod 2022. I regnskab 2019 

var Varde Kommunes udgifter til administration kommet under landsgennemsnittet, 

regionen og sammenlignelige kommuner.  

Det foreslås, at administrationen reduceres yderligere med 1,7 mio. kr. årligt, 

svarende til ca. 3½ årsværk.   

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Afhængig af den konkrete udmøntning vil forslaget reducere det borgeroplevede 

serviceniveau, samt understøttelse af organisationen og politikere som følge af bl.a. 

færre sagsbehandlere, rådgivere og administrativt personale. Det kan bl.a. medføre 

længere sagsbehandlingstider, samt at visse opgaver ikke længere vil kunne løses i 

samme omfang. Desuden kan færre rådgivere på myndighedsområdet (konto 6) 

medføre en risiko for stigende udgifter på andre driftskonti (eksempelvis konto 5).  

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 191.500 191.500 191.500 191.500 

Forslag til ændring:     

Drift -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget om en reduktion på 1,7 mio. kr. vil medføre personalereduktioner på ca. 

3½ årsværk. 
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Bilag til P9: Besparelse på lønbærende konti 

Besparelse i Plan og Vækst 

 

Reduktion med 1 medarbejder i plan og vækst. 

  

Besparelse 500.000 kr. 

  

Konsekvenser: 

Som følge af fortsat højt aktivitetsniveau på byggesagsområdet forventes 

behovet for udarbejdelse af høringssvar og sparring til Erhvervs og- og 

Naturcenteret  fastholdt på det nuværende niveau. Herudover vil besparelser 

ikke give anledning til færre borgerhenvendelser og behov for understøtning af 

aktiviteter i lokalsamfundene og aktiviteter inden for bosætning, turisme og 

erhverv. 

En nednormering i Plan og Vækst vil derfor betyde at serviceniveauet på 

produktion af lokalplaner, udviklingsplaner og områdeplaner vil falde. Pt. 

udarbejdes der som udgangspunkt 12 lokalplaner og 3 udviklingsplaner og 3 

områdeplaner. Det har de seneste år kunnet dække behovet inden for 

lokalplanområdet med ventetider på 0-6 mdr. Med en nednormering vil der 

kunne udarbejdes færre lokalplaner (8-10) og ventetiden vil dermed blive 

højere – forventeligt 6-9 måneder fra ansøgning til opstart på planarbejdet. 

Herudover vil kommunes mulighed for at fremme og modne 

investeringsmuligheder i byerne blive reduceret. 

 

 

Besparelse i Personaleafdelingen 

 

Der peges på en besparelse på 500.000 kr. i Personaleafdelingen 

Personaleafdelingen løser følgende opgaver: 

Løn- og Personaleservice – 10 medarbejdere + 1 elev 
Personalejura og forhandling - 3 medarbejdere (heraf 1 teamleder) 
HR-udvikling og arbejdsmiljø - 7 medarbejdere 
Personalechef - 1 
  
Personaleafdelingen har de seneste år udmøntet besparelser, hvoraf de seneste først får 

fuld virkning i 2022. Disse besparelser er forsøgt implementeret ved at effektivisere 

arbejdsgangene og ved at skære ned på personalet, således er afdelingen siden 2017 

reduceret med ca. 2 årsværk, hvilket er en stor andel i en afdeling på nu i alt 22 årsværk.  

Forventeligt kan flere opgaver digitaliseres i fremtiden. Pt. indgår afdelingen i et 

udviklingsarbejde med KMD om digitalisering af afstemningsopgaver, hvilket kræver 

udvikling og indkøb af et KMD-modul, men potentiale og pris er endnu ikke kendt. Der 

kan ikke pt. reduceres i antal medarbejdere til Løn og Forhandling. En besparelse på 

500.000 kr. vil derfor skulle udmøntes i HR.  

Der er i HR en del opgaver, der ikke kan peges på, da lovgivningen og MED-rammeaftalen 

angiver en række opgaver, der SKAL løses. Mange af de øvrige opgaver løses på løbende 

bestilling fra organisationen hhv. direktion, direktører, chefer og ledere samt HMU. Disse 

kan reduceres, men det vil kræve prioritering i bestillinger, og samtidig vil det ramme ind 

i kernen af HRs kompetenceområde.   
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HRs opgaveportefølje skal reduceres tilsvarende. Opgaver må enten bortfalde eller løses 
decentralt af ledere og mellemledere samt af eksterne konsulenter. Af større opgaver kan 
peges på: 

1. Den centrale APV og trivselsundersøgelse hvert 3. år bortfalder. Tilbage i 
2012 blev det besluttet at køre undersøgelsen fælles i kommunen, både for at 
sikre kvaliteten, at APV’en overhovedet blev gennemført, samt at minimere det 
lokale tidsforbrug til selv at designe og gennemføre undersøgelsen. De to seneste 
undersøgelser har indeholdt både psykisk APV/trivselsundersøgelse, fysisk APV, 
og ledelsesevaluering. Det er et lovkrav, at APV samt dertilhørende handlingsplan 
skal foreligge skriftligt og være tilgængelig for alle medarbejdere. Det er derimod 
ikke et lovkrav, at denne skal gennemføres som en central undersøgelse, eller at 
der skal være et overordnet overblik i kommunen. Opfølgning i HMU og FMU må i 
stedet foregå ud fra handlingsplaner, som lederne/arbejdsmiljøgruppen skal 
melde ind.  

2. Procesbistand fra HR skæres ned. Dette vil gælde både 
organisationsudvikling, udviklingsforløb hvor HR underviser/afholder dele af 
forløbene, opgaver hvor institutioner er udfordret på trivsel, samarbejde og 
ledelse, facilitering af ledermøder mv. Desuden bistand og deltagelse i 
rekrutteringsopgaver under institutionslederniveau.  

3. Analyseopgaver, udtræk og redegørelser skæres ned, så vi kun leverer 
SKAL-analyser. Eksempelvis kan Personaleredegørelsen reduceres, så 
redegørelsen kun indeholder de tal og fakta, der er krav om vi fremstiller; 
arbejdskraftanalyse på ældreområdet må bortfalde; løbende udtræk på 
sygefravær, personaleomsætning, kørsel mv. bortfalder; desuden deltagelse i 
analyser som fx pt. Rambøll analyse af sygefravær på ældreområdet. 

4. Udover opgaver i HR kan bistand til vagtplan skæres ned og ensartes. (I dag 
aflønner ældreområdet Personaleafdelingen for 5 timers arbejde ugentligt, men 
tidsforbruget overstiger langt de 5 timer).  

 
Punkt 1 vil kræve en beslutning i HMU.  

Punkt 2 vil medføre øgede udgifter til eksterne konsulenter, hvor en konsulentdag typisk 

koster omkring 18.000 kr.   
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Besparelse på Jobcenter 

Dette notat vedrører reduktion af 1 sagsbehandler i Jobcentret (1 årsværk, konto 

6), som arbejder med ledige unge i alderen 18 til 29 år på uddannelseshjælp. 

Reduktionen beskrives med henblik på at skabe bidrag til potentialekatalog 2021-

2024.  

Jobcenter Varde har i perioden januar 2017 til december 2020 effektueret 

investeringscasen Tværgående Ungeindsats. Investeringscasen har tilført 1,5 

årsværk til sagsbehandling af unge på uddannelseshjælp. Det har betydet et 

nedsat sagstal pr. sagsbehandler, som har medført hyppigere samtaler og generel 

større kontakt til de unge. Herudover et tættere samarbejde med øvrige afdelinger 

i kommunen.  

I investeringsperioden med Tværgående Ungeindsats fra 2017 til 2020 er årsværk 

for unge på uddannelseshjælp reduceret fra 409 helårspersoner i januar 2017 til 

359 årsværk i juni 2020. En reduktion på 50 årsværk (KMD Momentum, 

helårspersoner 17.06.20). Det selvom der er sket en forøgelse af unge på 

uddannelseshjælp i perioden med COVID 19. I investeringscasen Tværgående 

Ungeindsats har der været en forventning om en reduktion over 4 år på 42 

årsværk. Det er vigtigt at bemærke, at reduktionen af unge på offentlig forsørgelse 

ikke alene skyldes investeringscasen, men også oprettelsen af den forberedende 

grunduddannelse (FGU) fra august 2019. Ikke desto mindre har investeringscasen 

Tværgående Ungeindsats haft en betydelig virkning for måden at arbejde med 

unge ledige og de unges afgang fra offentlig forsørgelse. Budget 2021 er estimeret 

til 342 årsværk for unge på uddannelseshjælp. 

En reduktion på 1 sagsbehandler, som arbejder med målgruppen unge på 

uddannelseshjælp, vil betyde en øgning i den enkelte rådgivers sagstal fra 45 til 

51 og dermed færre samtaler til den enkelte unge. Den hyppige samtalekadance 

vil ikke kunne fastholdes i samme omfang.    

I forbindelse med analysen af Fremtidens Jobcenter er der i samarbejde med 

Rambøll i foråret 2020 udviklet et notat om stilleskruer i beskæftigelsesindsatsen. 

I notatet om stilleskruer i beskæftigelsesindsatsen, anbefales det at have fokus på 

eksisterende evidensgrundlag og de virkningerne, der overordnet kan forventes.  

 

I Rambølls notat med stilleskruer er der bl.a. fokus på den gavnlige effekt af 

hyppige samtaler i forhold til at få borgerne nærmere uddannelse og 

beskæftigelse. På tværs af studier er der evidens for at samtaler har en effekt for 

lediges afgang til uddannelse og arbejde (Jobeffekter.dk).  

 

Der er således en række indikatorer på, at færre samtaler, som konsekvens af en 

reduktion af 1 sagsbehandler, kan have en negativ betydning for 

forsørgelsesudgiften for unge på uddannelseshjælp.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forslaget vil påvirke serviceniveauet for ledige unge på uddannelseshjælp i 

jobcentret i form af færre samtaler og generelt mindre kontakt til 

myndighedssagsbehandler.  

Økonomi 
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Det forventes, at den foreslåede reduktion kan påvirke udgifterne til forsørgelse 

af unge på uddannelseshjælp i Varde Kommune. Forsørgelsesudgifterne er 

samtidigt i høj grad påvirket af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet og 

COVID-19.  

Den samlede vurdering af potentialet bør ses under hensyntagen til at COVID-19 

har medført flere unge på offentlig forsørgelse, som i sig selv kræver øget 

sagsbehandling, og hvis betydning ind i 2021 er svær at forudsige på stående fod.   

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 4.348 4.348 4.348 4.348 

Forslag til ændring:     

Reduktion af 1 sagsbehandler til unge på 

uddannelseshjælp  

500 500 500 500 

Forslag til nyt budget 2021-2024 3.848 3.848 3.848 3.848 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Reduktionen svarer til 1 årsværk på konto 6.  

 

 

  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 29 
 

P10: Nedlæggelse af bybussen i Varde by om lørdagen 
Udvalget for Plan & Teknik  

Beskrivelse af forslag 

Kørsel med bybussen i Varde by indstilles om lørdagen. I gennemsnit er der 1 eller 

færre passagerer med pr. afgang på denne rute.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Borgere, der anvender bybussen til lørdagskørsel i Varde by, vil opleve et forringet 

serviceniveau.  

Økonomi 

Forslaget medfører en årlig besparelse på 150.000 kroner og kan iværksættes fra 

sommeren 2021. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 0 0 0 0 

Forslag til ændring:     

Drift -75 -150 -150 -150 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget har ingen direkte afledte personalemæssige konsekvenser. 
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P11: Nedlæggelse af enkelte afgange på rute 293 mellem Varde 

og Tofterup  
Udvalget for Plan & Teknik  

Beskrivelse af forslag 

Alle afgange med i gennemsnit færre end 2 passagerer lukkes. Der er tale om seks 

daglige afgange, tre fra Varde og tre fra Tofterup. Disse er placeret hhv. om 

formiddagen og sen eftermiddag, og berører derfor ikke de skoleelever, som bruger 

transporten til at komme hhv. til og hjem fra skole. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Borgere, der anvender afgang 293 mellem Varde og Tofterup formiddag og sen 

eftermiddag, vil opleve et forringet serviceniveau.  

Økonomi 

Forslaget medfører en årlig besparelse på 475.000 kroner og kan iværksættes fra 

sommeren 2021. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 0 0 0 0 

Forslag til ændring:     

Drift -237,5 -475 -475 -475 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget har ingen direkte afledte personalemæssige konsekvenser. 
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P12: Nedklassificering af blinde vejstrækninger 
Udvalget for Plan & Teknik  

Beskrivelse af forslag 

136 kilometer blinde vejstrækninger, herunder 20 kilometer grusvej, 

nedklassificeres til privat fællesvej.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Borgere og lodsejere, der bor ved de blinde vejstrækninger, der nedklassificeres, vil 

fremover selv være ansvarlige for vedligehold af vejstrækningerne.  

Økonomi 

Forslaget er forbundet med en investering på 880.000 kroner, fordelt på 330.000 

kroner i årene 2021 og 2022 samt 110.000 kroner i 2023 og 2024.  

I 2021 og 2022 er der tale om investeringer til den administrative forberedelse af 

nedklassificeringen, mens der i 2023 og 2024 er tale om investeringer til udbedring 

af de vejstrækninger, der er i for dårlig stand til, at de kan nedklassificeres til privat 

fællesvej. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 0 0 0 0 

Forslag til ændring:     

Drift 330 330 0 -2.100 

     

Anlæg 0 0 110 110 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget har ingen direkte afledte personalemæssige konsekvenser. 
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P13: Ændret takst til flextrafik 
Udvalget for Plan & Teknik  

Beskrivelse af forslag 

Egenbetalingen for kørsel med flextrafik hæves fra den nuværende lave takst (4,0 

kroner pr. kørt kilometer inden for kommunegrænsen, 5,5 kroner pr. kørt kilometer 

uden for kommunegrænsen) til høj takst på 5,5 kroner pr. kørt kilometer både inden 

for og uden for kommunen. Ordningerne FlexUng og FlexJunior undtages herfra.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Borgere, der anvender flextrafik, vil få en højere egenbetaling end tidligere. FleXUng 

og FlexJunior er undtaget.  

Økonomi 

Forslaget kan iværksættes primo 2021, og medfører en årlig besparelse på 450.000 kroner 

fra år 2021.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 0 0 0 0 

Forslag til ændring:     

Drift -450 -450 -450 -450 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget har ingen direkte afledte personalemæssige konsekvenser. 
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P14: Nedklassificering af 100 kilometer åbne vandløb 
Udvalget for Plan & Teknik  

Beskrivelse af forslag 

Vedligeholdelsen af 100 kilometer åbne vandløb overdrages til de enkelte lodsejere.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

De enkelte lodsejere vil fremover selv skulle varetage vedligeholdelsen af de 

vandløb, der nedklassificeres.  

Økonomi 

Forslaget er forbundet med en investering på 1.390.000 kroner i 2021. Investeringen 

skal bruges til at undersøge vandløbene og klargøre overdragelsen af vedligeholdet.  

Forslaget medfører en årlig besparelse på 400.000 kroner årligt fra år 2022.  

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 0 0 0 0 

Forslag til ændring:     

Drift 1.390 -400 -400 -400 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget har ingen direkte afledte personalemæssige konsekvenser. 
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P15: Mellemfinansiering af forslag til Potentialekatalog  
Udvalget for Plan & Teknik  

Beskrivelse af forslag 

Nærværende forslag præsenterer engangsbeløb, som kan anvendes til midlertidigt 

at levere den nødvendige finansiering til realiseringen af de forslag, Udvalget for Plan 

& Teknik fremsætter til Potentialekataloget.  

Der er tale om følgende engangsbeløb: 

• Tilbagebetaling af vejvandsbidrag fra 2019 

• Fald i vejvandsbidrag fra 2020  

• Besparelse på asfaltudbuddet 2020-2023 

• Mindreforbrug 2019 og forventet mindreforbrug 2020 på vinterkontoen  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Det vurderes, at de ovenstående finansieringsforslag ikke væsentligt påvirker det 

borgeroplevede serviceniveau. Dette gælder dog kun for de konkrete engangsbeløb, 

der er nævnt – og således ikke i forhold til fremtidige besparelser. 

Økonomi 

Følgende finansieringsmuligheder er til rådighed som engangsbeløb:  

• Tilbagebetaling af vejvandsbidrag 2019 på 930.000 kroner 

• Mindre betaling af vejvandsbidrag fra år 2020 på 500.000 kroner 

• Besparelse på asfaltudbuddet 2020-2023 på 500.000 kroner årligt, i alt 

2.000.000 kroner 

• Mindreforbrug på vinterkontoen 2019 og – forventet – mindreforbrug på 

vinterkontoen 2020  

Mellemfinansieringsforslagene fremgår af nedenstående tabel 

 

 

 

 

 

 

 

Mellemfinansiering 2021 2022 2023 2024 

Asfaltudbud 2020-2023 1.000.000 500.000 500.000 0 

Tilbagebetaling af vejvandsbidrag 2019 930.000 0 0 0 

Vejvandsbidrag  500.000 455.000 235.000 0 

Vinterkonto 2019 (på i alt 2.000.000) 627.500 0 0  

     

I alt mellemfinansiering 3.057.500 955.000 735.000 0 
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Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift i alt -3.057,5 -955 -735 0 

Asfaltudbud 2020-2023 -1.000 -500 -500 0 

Tilbagebetaling af vejvandsbidrag 2019 -930 0 0 0 

Vejvandsbidrag -500 -455 -235 0 

Vinterkonto 2019 -627,5    

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget har ingen direkte afledte personalemæssige konsekvenser. 
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P16: Musikprofil i Ansager  
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Siden budget 2016 har der været afsat 206.000 kr. til understøttelse af musikprofil 

i Ansager.  

Formålet med tildelingen var dengang: 

For at understøtte intentionerne i Ansagers vækststrategi ”Med kulturen som storsejl 

for vækst” foreslås det, at indfrielsen af visionerne for skole- og dagtilbud 

understøttes af mulighed for tilkøb af musik-pædagogiske kompetencer til udvikling 

af børnehave og skole.  

Tiltaget har til formål at bidrage til at udvikle musik-profil i såvel skole- som 

dagtilbud. Der nærmere udmøntning aftales i det lokale samarbejde. 

Der afsættes 206.000 kr. til prioritering af indsatser til kan fremme målet om at 

skabe de bedste muligheder for musisk kreativ læring og udfoldelse blandt børn og 

unge v. at indarbejde en kreativ linje med kunst, kultur, film, teater og masser af 

sang og musik i vuggestue, børnehave og skole.  

Herudover er det et mål at skabe gode muligheder for musisk kreative unge, så det 

er attraktivt at vokse op i Ansager.  

Det er ikke lykkedes at få etableret et længerevarende sammenhængende 

samarbejdsforløb mellem skolen og de andre aktører i samarbejdet. Det samarbejde 

der har været etableret har i langt større grad karakter af enkeltforløb, 

enkeltprojekter som enkelte årgange eller klasser har deltaget i. Det er vurderingen 

at denne tilgang til udviklingen ikke er den mest hensigtsmæssige måde at udvikle 

en decideret musikprofil på skolen. 

Projektet har nu løbet 4 år. Skolen erkender at de gennemførte aktiviteter ikke har 

ført til de ønskede mål, hvorfor skolen ønsker, at projektet ophører. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Ingen 

Økonomi 

De er i alt afsat 206.000 kr. årligt til formålet. I 2022 til 2024 indgår reduktionen i 

finansieringen af nye driftsønsker. 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 206 206 206 206 

Forslag til ændring:     

Drift -206 -206 -206 -206 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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P17: Reducere rådighedsbeløb til skolerne 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Til materiale- og aktivitetsafhængige udgifter tildeles skolerne et grundbeløb og et 

beløb pr. elev. Det foreslås at reducere beløbet med 809.000 kr. i 2021. 

På almenområdet tildeles skolerne et grundbeløb samt et beløb pr. elev. På 

specialområdet tildeles kun beløb pr. elev. 

Beløbet dækker alle udgifter som ikke vedrører lønninger, dvs. f.eks. uddannelse, 

undervisningsmidler, lejrskole, it- og inventarudgifter, kontorhold m.m. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Skolerne kan blive nødt til at reducere i køb af engangsbøger og kreative materialer 

til f.eks. fagene billedkunst og håndværk og design. 

Økonomi 

Som eksempel kan oplyses, at en grundskole med 120 elever i dag tildeles 

445.000 kr., og en overbygningsskole med 450 elever tildeles 1.546.000 kr. til 

materiale- og aktivitetsafhængige udgifter. 

 

Sammenligning med andre kommuner 

I Varde Kommune udgør aktivitetsudgifter 6,9% af lønbudgettet (2019) 

I Holstebro Kommune udgør det 7,5% af lønbudgettet 

I Vejen Kommune udgør det 5,2%.af lønbudbudgettet  

 

Sammenligningstallene fra Holstebro og Vejen er et par år gamle. Det er også 

vigtigt at bemærke, at vi i Varde kommune har meget få fællespuljer, som skoler 

kan søge for at få dækket evt. specifikke aktivitetsudgifter. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 19.410 19.410 19.410 19.410 

Forslag til ændring:     

Drift -809 0 0 0 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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P18: SFO – øget forældrebetaling 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Forvaltningen foreslår, at forældrebetaling til SFO øges fra 60% til 65% af 

driftsudgifterne.  

Til sammenligning er forældrebetaling i andre kommuner således: 

  Varde Ny takst til sammenligning Ringkøbing- Billund Vejen 

Takst pr. måned (i 11 mdr.) 2020  2020 Esbjerg kommune Skjern kom. kommune kommune 

  60% 65% 84,1% 55% 74,45% 92,41% 

Fuldtid  1.690 1.831 1.976 1.514 1.630 1.732 

Eftermiddag 1.350 1.463 1.301  1.330 1.153 

Morgen  615 666 963 484 300 578 

Sommerferiepas. pr. uge 0 0 550  408 922 

        
Åbningstimer i SFO pr. uge incl. skoletid 52,5 55 49-51,5 50,5 52,75 

 

Dækningsgraden i de enkelte SFO’er pr. 5/9-2019 svinger fra 54,2% til 98,3% af 

det samlede antal elever i 0. - 3. årgang: 

Antal børn i SFO Dækningsgrad 

    

Agerbæk SFO 97,56 

Alslev SFO - Huset 88,78 

Ansager Skoles SFO  81,11 

Blåbjergskolen, Lunde-Kvong SFO  54,17 

Blåbjergskolen, Nørre Nebel SFO                             85,14 

Blåvandshuk SFO 98,26 

Brorsonskolens SFO 91,23 

Trane Skole, Horne SFO 82,35 

Janderup Skoles SFO 80,88 

Lykkesgårdsskolens SFO 95,65 

Nordenskov SFO 95,00 

Næsbjerg SFO 86,41 

Blåbjergskolen, Outrup SFO     83,54 

Sct. Jacobi Skoles SFO 93,53 

Starup SFO 71,11 

Trane Skole, Thorstrup SFO 96,30 

Trane Skole, Tistrup SFO 88,24 

Ølgod Skoles SFO  90,91 

Årre SFO 83,15 

    

Samlede tal 89,10 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger  

Øget forældrebetaling vil kunne opleves som en serviceforringelse af forældrene, da 

Varde Kommune leverer servicen til en højere forældrebetaling. Forslaget kan 

medføre udmeldinger af SFO, hvilket i givet fald vil medføre en øget besparelse. 
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Økonomi 

Der kan fra 2021 opnås en merindtægt på 2.084.000 kr. om året. Dertil skønnes en 

afledt udgift til friplads og søskendetilskud på 917.000 kr., i alt netto 1.167.000 kr. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 26.020 26.020 26.020 26.020 

Forslag til ændring:     

Drift -1.167 -1.167 -1.167 -1.167 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Umiddelbart har forslaget ingen personalemæssige konsekvenser. 
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P19: Læsekonsulent – nedlæggelse af ½ stilling 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Skolerne i Varde Kommune har igennem en længere årrække modtaget central 

understøttelse af deres læseindsatser på skolerne. Indsatserne har været mange og 

rettet sig både med dansklærere og læsevejlederne. I de senere år er arbejdet blevet 

fokuseret omkring opkvalificering af læsevejlederne for at kvalificere bl.a. indsatsen 

i forhold til ordblindhed, og sikre at skolerne havde en stærk lokal ressourceperson 

på læseområdet. Endvidere har den centrale understøttelse fokus på at understøtte 

skolernes arbejde omkring læsetest og de efterfølgende handlinger. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Nedlæggelsen af en ½ læsekonsulentstilling vil reducere mulighederne for 

understøtte skolerne i deres arbejde med at fremme læsefærdighederne blandt 

skoleelever i Varde Kommune, der vil dog fortsat være reserveret et årsværk til den 

centrale understøttelse fra Børn og Læring. 

Økonomi 

Der er i alt afsat 1.168.000 kr. til læsekonsulenter. Heraf udgør lønudgifterne 

1.073.000 kr. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 1.168 1.168 1.168 1.168 

Forslag til ændring:     

Drift -275 -275 -275 -275 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget betyder en reduktion på ½ årsværk 
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P20: Ændring i ressourcetildeling til DSA basis (Dansk Som 

Andetsprog) 
Udvalget for børn og læring 

Beskrivelse af forslag 

Der foreslås en ændring i ressourcetildelingen til DSA basis(Dansk Som Andetsprog) 

til nyankomne elever. Nyankomne elever defineres som elever, der har boet og 

modtaget undervisning i Danmark i mindre end 2 år. Disse elever modtager 

grundlæggende undervisning i dansk (dansk som andetsprog basis), jf. bilag: 

ressourcetildelingsmodel til DSA basis, dok. nr. 94360-17. 

Eleverne inddeles i tre kategorier: 

• Børnehaveklasseelever (5-6 år) – undervises på distriktsskolerne  

• Elever 7-13 år – undervises på distriktsskolerne, hvor de udover undervisning 

i almenklassen, modtager undervisning i DSA basis.  

• Elever over 14 år (sentankomne elever) – undervises i Ungdomsskolens 

integrationsklasser på Brorsonskolen og 10iCampus.  

Forslaget vedrører udelukkende eleverne i kategori 2.  

Skolerne har hidtil modtaget tildelinger gældende for hele skoleår – uanset at eleven 

på det tidspunkt har modtaget undervisning i DSA i mere end 2 år. Det foreslås, at 

tildelingen ophører efter senest to år – uanset om det er midt i et skoleår. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Ressourcereduceringen vil medføre forringede vilkår for skolerne i forbindelse med 

elevens overgang fra DSA basis til fuldtidsundervisning i almenklassen samt i forhold 

til skoleårets planlægning. 

Økonomi 

En ændring i ressourcetildeling til DSA basis vil medføre en besparelse på ca. 

250.000 kr. (med udgangspunkt i tallene fra skoleåret 2019-2020)  

Den præcise besparelse afhænger af hvor mange elever, vi modtager de 

kommende år. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 2.527 2.527 2.527 2.527 

Forslag til ændring:     

Drift -140 -250 -250 -250 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget vil medføre en reduktion på 0,5 årsværk 
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P21: Ophør af introdage ifm. modtagelsen af nyankomne elever 

på distriktsskolerne 

Udvalget for Børn og Læring 

 

Beskrivelse af forslag 

Gældende fra skoleåret 2017-2018 er der truffet politisk beslutning om en intro-

periode på 2-5 dage, inden nyankomne elever starter i almenklassen, jf. bilag: 

Ressourcetildelingsmodel til DSA – basis (Dansk Som Andetsprog), dok.nr. 94360-

17 

Formålet med introdagene er en grundig afdækning af elevens kompetencer og 

ressourcer på modersmål inden indplacering på klassetrin samt en vurdering af 

behovet for undervisning i dansk som andetsprog – basis. Ydermere er formålet med 

introdagene at sikre eleven en god og tryg opstart på skolen, jf. bilag: Beskrivelse 

af introdage, dok.nr. 102843-18. 

 

Erfaringerne med introdagene peger dog på to udfordringer:  

• Nogle skoler kan være vanskeligt at frikøbe en lærer/pædagog til opgaven 

omkring introdagene. Af organisatoriske årsager, bliver introdagene derfor i 

disse tilfælde ikke gennemført som tiltænkt. Den ekstra støtte gives i stedet 

på anden vis, fx til det øgede forældresamarbejde, der er nødvendigt i 

opstarten. 

• Da skolerne forholdsvis sjældent modtager nyankomne elever, har det været 

vanskeligt for personalet at opnå rutine i ministeriets materiale til afdækning 

af nyankomnes ressourcer og kompetencer på modersmål, hvorfor denne i 

praksis typisk gennemføres af tosprogskonsulenten i samarbejde med 

elevens lærer, der så videreformidler til teamet omkring eleven. I forhold til 

det antal nyankomne elever, vi pt. modtager årligt, kan det lade sig gøre 

inden for den eksisterende tidsramme for tosprogskonsulenten. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

En afdækning af elevens kompetencer vil kunne gennemføres via 

tosprogskonsulenten med det nuværende antal nyankomne elever årligt.  

Et ophør at tildeling til introdage, vil medføre en forringelse af skolernes vilkår i 

forhold til at kunne sikre eleverne en god og tryg opstart. 

Økonomi 

Til gennemførelse af introdagene tildeles skolerne 5.000 kr. pr. nyankommen elev 

som engangsbeløb. Et ophør af introdagene vil medføre en besparelse på ca. 85.000 

kr. (med udgangspunkt i tallene fra 2019)  

 

Beløb i 1.000 kr.  

( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 106 106 106 106 

Forslag til ændring:     

Drift -85 -85 -85 -85 

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

0,17 årsværk 
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P22: Ophør af ressourcetildeling til friskoler til undervisning i 

DSA basis (Dansk Som Andetsprog) til nyankomne elever  
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Der foreslås et ophør af ressourcetildeling til friskoler i undervisning i DSA basis 

(Dansk Som Andetsprog) til nyankomne elever jf. bilag: kontrakt med friskolerne, 

dok. nr. 3610-20. Tildelingen er den samme som gives til folkeskolerne i Varde 

Kommune jf. bilag: ressourcetildelingsmodel til DSA basis, dok.nr. 94360-17. 

Forvaltningen har ikke erfaring med andre kommuner, der giver denne tildeling.  

Udgiften til undervisning i DSA basis på friskolerne har de seneste tre år set således 

ud: 

2017 = 164.005,50 kr.  

2018 = 274.955,39 kr.  

2019 = 234.595,92 kr.  

 

Eleverne har været fordelt på hhv. Billum Friskole (7), Skovlund Friskole (3) og Ølgod 

Kristne Friskole (2). 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Undervisning i DSA basis er udlagt som en kommunal opgave. Det vurderes, 

aelevmålgruppen ved ophør af DSA basis undervisning på friskoler, fortsat vil få 

opfyldt sine behov i samme grad ved deltagelse i DSA basis-undervisning i de 

tilbudte kommunale forløb. 

Økonomi 

Et ophør af ressourcetildeling til friskoler til undervisning i DSA basis vil medføre en 

besparelse på ca. 150.000 kr. (med udgangspunkt i tallene fra de seneste tre år) 

Den præcise besparelse afhænger af, hvilken skole eleven i stedet vil høre til og om 

der i forvejen er elever, der modtager DSA basis på denne skole.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 2.527 2.527 2.527 2.527 

Forslag til ændring:     

Drift -150 -150 -150 -150 

     

Anlæg ? ? ? ? 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Umiddelbart ingen.  
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P23: Ændring af tildelingsgrundlag/klassestørrelse for 

aldersvarende begavede elever i Sct. Jacobi Specialskole 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

For nuværende tildeles målgruppen aldersvarende begavede børn i specialklasse en 

klasse størrelse på 6 pr. klasse. Det foreslås, at klassestørrelsen harmoniseres med 

den gældende klassestørrelse for ikke aldersvarende begavede børn dvs. 8 elever 

pr. klasse. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Det har været en del af målsætningen for etableringen af specialskolen, at kunne 

skabe driftsmæssige fordele på baggrund af styrket pædagogisk tilgang. Det 

vurderes derfor, at forslaget er foreneligt med grundlaget for at samle alle 

specialklasser i et samlet tilbud. 

Økonomi 

Det vurderes at der ved nuværende klassetildeling ved 6 elever pr. klasse a 

1.300.000/år til 8 elever pr. år vil kunne skabes et rådighedsbeløb svarende til en 

klasse. Det vil kunne opnås et yderligere rådighedsbeløb på 1.300.000, hvis 

klassestørrelsen for alle klasser sættes til 9 elever/klasse. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 19.934 19.934 19.934 19.934 

Forslag til ændring:     

Drift -542 -1.300 -1.300 -1.300 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget indebærer en reduktion på ca. 3 årsværk 
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P24: Ophør af obligatorisk helhedsskole 40 ugentlige timer for 

elever 7.-9./10. klassetrin Sct. Jacobi Specialskole 
Udvalget for Børn og Læring 

Ændring af specialskolekonceptet for alderssvarende begavede børn på 7.-10.klassetrin 

Beskrivelse af forslag 

Der stilles forslag om, at alderssvarende begavede elever på Sct. Jacobi specialskole 

ikke tilbydes 40 timers helhedsskole og således udelukkende tilbydes undervisning 

inden for 35 timers undervisningspligt/uge. 

Der stilles forslag om, at ikke aldersvarende begavede elever på Sct. Jacobi 

specialskole kan fravælge 40 timers helhedsskole og således udelukkende modtage 

35 timers undervisningspligt/uge. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

For den ældste elevgruppe i specialtilbuddet vil en kortere skoledag for de bedst 

fungerende give styrkede muligheder for samvær med jævnaldrende i lokalmiljøet, 

for småjobs, for idrætsmæssig aktivitet. For de svagere elever tilbydes fortsat 

helhedsskole. 

Helhedsskolen blev indført i forbindelse med den kortere skoledag, som eksisterede 

indtil folkeskolereformen af 2015 med henblik på at minimere ventetid ved 

skolekørsel. Det vurderes, at dette grundlag i dag ikke har helt samme vægt, som 

da helhedsskolen blev indført. 

Økonomi 

For nuværende er lønudgiften til drift af 1 gennemsnitlige specialklasse a 40 

ugentlige timer 1.300.000/ år. Ved en reduktion til obligatoriske 35 timer uge vil 

lønudgiften være 1.137.500. Dette vil give et rådighedsbeløb på 162.500/år pr. 

specialklasse. For nuværende vurderes det, at 5 klasser vil omfattes af muligheden 

i alt 812.500/år. Der bør dog tages hensyn til evt udgifter ved risiko for spredning 

af kørsel dette vurderes 300.000 kr./år. Rådighedsbeløb i alt 512.500 kr/år 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 6.500 6.500 6.500 6.500 

Forslag til ændring:     

Drift -213 -512 -512 -513 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Det vurderes, at forslag vil reducere lønudgiften til 1-1,25 årsværk 
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P25: Ændring af koncept for specialundervisning på 

10.klassetrin  
 Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Det foreslås, at Specialskolen Sct. Jacobi ikke fremover omfatter tilbud for 

aldersvarende begavede elever 10. klassetrin, således at denne elevgruppe ved 

specialpædagogiske behov visiteres til 10. klassetrin på 10 i Campus. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Det fremgår af folkeskolelovens § 19, at 10. klasse henvender sig til unge, som har 

behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg. Skolegang 

for aldersvarende begavede elever med specialpædagogiske behov på 10iCampus 

vil sætte disse elever i et uddannelses- og elevmiljø, som i højere grad peger mod 

ungdomsuddannelse og arbejdsmarked. Der vil samtidigt være tale om en højere 

grad af lighed til andre jævnaldrende i Varde Kommune, som alle får tilbud om 

10iCampus. 10iCampus har udviklet et pædagogisk miljø, som i høj grad matcher 

specialpædagogiske behov. 10iCampus vil herudover kunne tilbyde et bredere 

udvalg af tilvalg, herunder det særlige erhvervsrettede EUD10 forløb, der vil 

herudover kunne forventes styrket inklusion i almindelige ungdomsmiljøer. 

Det vurderes således, at forslaget er udviklingsorienteret og giver styrket grundlag 

for at opfylde børne- og ungepolitikken i Varde Kommune. 

Økonomi 

For nuværende finansieres specialtilbud for alderssvarende begavede med 

klasseårstaksten 1.300.000 som klassetildeling ved 6 elever/klasse, dvs. 

elevtaxameter 216.666 kr./år. Forlaget indebærer, at elevgruppen tilbydes 

specialundervisning på 10iCampus, således at 10iCampus finansieres ved 

nuværende årslevtaxameter 63.178 kr. + et særligt specialpædagogisk 

årselevtaxameter 63.178 kr. Det samlede årslevtaxameter vil herefter være 126.356 

for elever i den beskrevne gruppe, som visiteres til 10iCampus (til sammenligning 

vil dette være i samme niveau som ved den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse 

med sammenligneligt timetal). 

For Varde Kommune vil dette pr. elev give et udvidet rådighedsbeløb på: 90.310 kr. 

pr år/elev.  

Der forventes i gens. 7 elever i gruppen visiterede aldersvarende begavede elever 

med specialpædagogiske behov 10. klasse 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 1.517 1.517 1.517 1.517 

Forslag til ændring:     

Drift -263 -632 -632 -632 

     

Anlæg     
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Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget indebærer en reduktion af lønudgift svarende til 1,2 årsværk 
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P26: Nedlæggelse af Ungehuset 
Udvalget for Børn og Læring  

Beskrivelse af forslag 

Det foreslås, at Ungehuset nedlægges. 

Ungehuset er et værested for unge, styret af unge. 

Vardes Ungehus, blev indviet den 3. november 2013, da Varde Ungeråd med hjælp 

fra kommunen blev tildelt et hus samt økonomi til at istandsætte det. 

I dag er Ungehuset blevet et tilhørs- og opholdssted for mange unge mennesker i 

alderen 15-25 år, styret af Varde Ungeråd. I løbet af en almindelig uge er der besøg 

af mange forskellige unge mennesker på tværs af sociale lag, kulturer og aldre.  

Ungehuset har til huse i en gammel industribygning, som Ungerådet overtog i 2013 

og satte i stand med hjælp fra lokale kræfter og en masse frivillige unge mennesker. 

I dag er der både et stort opholds- og aktivitetsområde, der omkranses af et lille 

kontor, et køkken og en gamerlounge. Ungehuset er åbent efter behov, og det 

bruges dagligt af byens unge til massevis af aktiviteter.  

Ungehuset og ungerådet har til formål at fremme et positivt ungemiljø, i og omkring 

ungehuset, og skaber grundlag for at de unge kan tilegne sig demokratiske 

kompetencer. Ungerådet er talerør for de unges ønsker og meninger, og har 

ligeledes til formål at forbedre kommunikationen mellem forvaltningen, 

kommunalpolitikere og unge i Varde Kommune, således de unge høres og inddrages 

i kommunens planlægning og de beslutningsprocesser, der vedrører unge. 

Ungehuset er et sted, hvor der er plads til alle og alles interesser. Det er et 

samlingspunkt og værested for en bred gruppe af unge, der ikke har noget sted at 

være eller udøve forskellige aktiviteter. Huset bruges dagligt af mellem 10 - 30 unge 

og på ugebasis er der ca. 200 unge, som bruger huset. Der er liv i huset, såvel efter 

skole som på hverdagsaftener samt i weekenderne. Ungehuset tiltrækker også 

foreningsløse, skaber fællesskaber og netværk som modvirker ensomhed.  

Ungerådet planlægger og gennemfører over 20 arrangementer om året. 

Arrangementerne, som har både faglig og social karakter, imødekommer de unges 

behov og interesser.  

Som eksempler på aktiviteter fra kalender året 2019, kan nævnes: 

POKER EVENT MED DRESS CODE +18 

PAINTBALL ARRANGEMEN 

HARRY POTTER MARATON 

SOMMERBINGO 

CYKEL FOR SAGEN UNGERÅDET SÆLGER CYKEL VAFLER 

Skate arrangement 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

En mulig besparelse vil resultere i, at Vardes Unge ikke længere har et tilhørssted, 

hvor de kan afprøve deres demokratiske kompetencer. Det vil medføre, at en central 

medspiller i kulturlivet, i og omring kulturspinderiet, ikke længere kan udfylde sin 

rolle. Mange aktiviteter og sociale arrangementer til gavn for lokalbefolkningen vil 

bortfalde fx i forhold til Skate bowl, hvor ungehuset har gennemført aktiviteter for 

bowlens bruger.  En besparelse vil betyde at huset ikke længere kan være rammen 

for betydningsfulde fællesskaber, som grundlag for læring om medborgerskab på 

vejen imod voksenlivet. Hvis ungehuset nedlægges forsvinder et mødested for 

ungdomspolitiske partier og andre grupperinger, som bruger huset, som et alternativ 

til foreningslivet.  
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Økonomi 

Til driften af Ungehuset er afsat et samlet budget på 121.000 kr.  

Derudover er afsat beløb til ejendomsudgifter.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 121 121 121 121 

Forslag til ændring:     

Drift -121 -121 -121 121 

     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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P27: Nedlæggelse af Ungerådet 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Det foreslås at nedlægge ungerådet. 

Ungehuset og ungerådet har til formål at fremme et positivt ungemiljø, i og 

omkring ungehuset, og skaber grundlag for at de unge kan tilegne sig 

demokratiske kompetencer. Ungerådet er talerør for de unges ønsker og meninger, 

og har ligeledes til formål at forbedre kommunikationen mellem forvaltningen, 

kommunalpolitikere og unge i Varde Kommune, således de unge høres og 

inddrages i kommunens planlægning og de beslutningsprocesser, der vedrører 

unge. Ungehuset er et sted, hvor der er plads til alle og alles interesser. Det er et 

samlingspunkt og værested for en bred gruppe af unge, der ikke har noget sted at 

være eller udøve forskellige aktiviteter. Huset bruges dagligt af mellem 10 - 30 

unge og på ugebasis er der ca. 200 unge, som bruger huset. Der er liv i huset, 

såvel efter skole som på hverdagsaftener samt i weekenderne. 

Ungerådet planlægger og gennemfører over 20 arrangementer om året. 

Arrangementerne, som har både faglig og social karakter, imødekommer de unges 

behov og interesser.  

Som eksempler på aktiviteter fra kalender året 2019, kan nævnes: 

POKER EVENT MED DRESS CODE +18 

PAINTBALL ARRANGEMEN 

HARRY POTTER MARATON 

SOMMERBINGO 

CYKEL FOR SAGEN UNGERÅDET SÆLGER CYKEL VAFLER 

Skate arrangement 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

En mulig besparelse vil resultere i, at Vardes Unge ikke længere har et tilhørssted, 

hvor de kan afprøve deres demokratiske kompetencer. Det vil medføre, at en 

central medspiller i kulturlivet, i og omring kulturspinderiet, ikke længere kan 

udfylde sin rolle. Mange aktiviteter og sociale arrangementer til gavn for 

lokalbefolkningen vil bortfalde fx i forhold til Skate bowl, hvor ungehuset har 

gennemført aktiviteter for bowlens bruger.  En besparelse vil betyde at huset ikke 

længere kan være rammen for betydningsfulde fællesskaber, som grundlag for 

læring om medborgerskab på vejen imod voksenlivet. Hvis ungehuset nedlægges 

forsvinder et mødested for ungdomspolitiske partier og andre grupperinger, som 

bruger huset, som et alternativ til foreningslivet.  

Økonomi 

Til drift af Ungerådets aktiviteter er afsat et budgetbeløb på 55.000 kr. samt 89.000 

kr. til løn til ungeguide. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 144 144 144 144 

Forslag til ændring:     

Drift -144 -144 -144 -144 
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Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget betyder en reduktion på ca. 0,2 årsværk? 
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P28: Indførelse af Rullende Skolestart  

Beskrivelse af forslag 

 

Forslaget går ud på at indføre rullende skolestart i Varde Kommune. 

Med rullende skolestart menes, at børnene starter i skole på forskellige tidspunkter i løbet af 

året. Det kan være bundet op deres fødselsdag, men i de fleste kommuner har man valgt, at 

skolestart ligger 3 eller 4 gange i løbet af et skoleår. Derudover tages der hensyn til, 

hvornår barnet er skoleparat. Ofte forbindes rullende skolestart med aldersintegrerede 

klasser, hvilket vil sige, at børnene ruller ind i en gruppe bestående af elever fra 

børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Oftest vil barnet begynde i 3. klasse det kalenderår det 

bliver 9 år.  

 

Begrundelserne for indførelse af rullende skolestart er typisk pædagogisk og ikke økonomisk 

begrundede. Man ønsker med en mere fleksibel og differentieret indskoling, at børn ikke 

fastholdes i bestemte roller, men sikres de bedste deltagelsesmuligheder i de fællesskaber 

de indgår i. 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

I forbindelse med en opstartsfase, må der forventes behov for ekstra tid til 

kompetenceudvikling af personalet og fælles tid til planlægning og udvikling af nye metoder 

og måder at planlægge, gennemføre og evaluere overgangen/undervisningen på.  

 

Der skal påregnes tid til ekstra forældresamarbejde både i opstart og løbende i projektet.  

 

Der vil være udgifter forbundet med udvidet samarbejde med børnehaverne.  

Økonomi 

I forslaget er der beregnet på en model med optag 4 gange årligt (bilag 68608-20). Der er 

ikke indregnet en evt. stigning i antallet af sfo-børn. Hvis der sker en stigning her, vil 

besparelsen blive tilsvarende mindre. Evt. udgifter i forbindelse med opstartsfasen er ikke 

indregnet. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Drift -480 -1.153 -1.153 -1.153 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Det bemærkes, at reduktionen af medarbejdere i dagtilbud, økonomisk set, ikke 

resulterer i fulde årsværk, da forældrebetalingen i børnehaverne udgør 25%.  

 

Personalekonsekvenser 

 

Forslaget medfører en reduktion for pædagoger i dagtilbud med ca. 6,5 stilling, og 

en stigning på 1,8 lærerstilling. 
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P29: Intern besparelse i Børn og Læring 
Udvalget for Børn og Læring  

Beskrivelse af forslag 

Forslaget går ud på at spare 502.000 på administrationen indenfor Børn og Læring, 

svarende til 7,6% af lønbudgettet. Forvaltningen peger på reduktion på en 37 

timers administrativ stilling i skoleafdelingen. Herudover en reduktion på 7 timer 

på tosprogskonsulent funktionen og 4 timer på en konsulentstilling, begge i 

dagtilbudsafdelingen. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Der vil som konsekvens af besparelsen skulle tages stilling til, hvilke opgaver der 

kan bortfalde eller effektiviseres og hvilke, der skal varetages af øvrige 

medarbejdere som derved vurderes at få en større opgavebelastning. I forhold til 

tosprogskonsulent funktionen, kan nedsættelsen blandt andet hentes ved at 

afholde flere møder over teams og derved reducere i tid og udgift til kørsel til 

kommunens institutioner. Den administrative stilling vil blandt andet betyde, at 

opgaven som sekretær for specialkonsulentfunktionen skal reduceres betragteligt 

og enten varetages af specialkonsulenten eller en anden administrativ 

medarbejder. Som følge heraf må det forventes, at der bliver længere svartid ift. 

borgerne. Desuden vil en række andre administrative opgaver også skulle 

reduceres i omfang eller omfordeles. Reduktionen på konsulentstillingen i 

dagtilbudsafdelingen vil betyde mindre understøttelse af dagtilbuddene. 

 

Økonomi 

I 2021 er udgiften indregnet fra 1. april 2021 på grund af evt. opsigelsesvarsler. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
(- = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -377 -502 -502 

 

-502 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Reduktionen svarer til 1,3 stilling. 
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P30: Specialskolebørn retur til almen skole 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

 

Det foreslås, at der skal sættes ind med en ressourceperson, som skal arbejde med at få 

børn tilbage til den almene skole fra specialskolen. Dette skal ses i lyset af, at i dag kommer 

stort set ingen ud af specialskolen, når de først er startet her. Samtidig hermed visiteres i 

dag børn direkte fra børnehaven til specialskolen, hvilket jo giver anledning til at arbejde 

med, at de måske efter en tid på specialskole kan komme ud i en almen skole.  Arbejdet 

hermed skal jo naturligvis være i tæt dialog med forældrene til de pågældende børn, således 

at der er opbakning og der bliver skabt den bedste løsning for det enkelte barn 

Der skal generelt ses på, hvornår og hvorfor et barn kommer i specialskole og på at der 

generelt skabes de bedste løsninger for børn med udfordringer.  

 

Skoleår     12/13     13/14     14/15     15/16        16/17      17/18       18/19_ 

Varde       96,0%    95,9%     96,4%   96,3%        96,4%     96,1%     95,97%  

Land         94,8%    95,0%     95,1%   95,2%        95,1%    95,0%     ukendt    

 

* Alle tal er hentet fra undervisningsministeriet datavarehus og tallet for 2018/19 

er det seneste man kan få oplyst. Tallet for 18/19 er blevet opdateret og reguleret 

fra 96,2% til 95,97%. Det oprindelig tal for dette skoleår var baseret på en 

forvaltningsberegning. I Varde kommune ligger man over landsgennemsnittet, men der 

ses en klar tendens til at flere kommer i speciel skole, så der er grund til at se på årsagerne 

hertil og se på om der kan gøres noget i den sammenhæng. 

 

I blandt andet Esbjerg Kommune har man haft succes med at ansætte en medarbejder, som 

arbejder med at sluse børn tilbage til den almene skole, hvor barnet understøttes i denne 

udslusning og den modtagne skole understøttes i overgangen. 

 

Forslaget er baseret på anslåede tal både med hensyn til antal børn og prisen pr. barn. 

Ifølge erfaringer fra Esbjerg har 1 medarbejder kunne udsluse 13 børn på et år. 

 

Det foreslås, at der i år 1 kan overføres 6 børn til almen fra specialskolen og i år 2 kommer 

man op på 10 børn, altså yderligere 4 børn i år 2. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Eleverne vil opleve færre lærere/pædagoger i deres hverdag i specialtilbuddet. Til gengæld 

vil koordinatoren kunne organisere og understøtte det inkluderende arbejde på 

almenskolerne, således at færre elever må tilbydes et specialtilbud. Konsekvensen for det 

forebyggende arbejde i forhold til undgå udskillelse af elever til eksterne specialtilbud må 

formodes at være positive. 

 

Elever med dokumenterede specialundervisningsbehov har samme ret til at modtage 

specialundervisning i den almindelige klasse som i en specialklasse. Så uanset hvor en elev 

med dokumenterede specialundervisningsbehov undervises, kan konsekvensen blive, at der 

må påregnes en omkostning til specialundervisningen også selv om der ansættes en 

koordinator.  

 

Af lovgrundlaget for specialundervisning fremgår det, at der ved tilrettelæggelsen af den 

specialpædagogiske bistand skal lægges vægt på forældrenes ønsker, og det er usikkert om 

en koordinator i alle tilfælde vil kunne opnå forældrenes tillid til, at et tilbud i almenskolen, 

er det bedste for deres barn. Konsekvensen kan blive tabte klagesager. 

Økonomi 
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I beregningen er der regnet med ansættelse af medarbejder til en årlig udgift på 600.000 kr., 

og at der kommer 6 børn retur i 2021 og 10 børn i efterfølgende år.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -450 -1.150 -1.150 -1.150 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Besparelsen ved investeringsforslaget afhænger af, hvor mange specialskolebørn det 

lykkes at få retur til den almene skole, samt om der nedlægges klasser. Der er en 

del usikkerhed over virkningen af forslaget, da størrelsen af besparelsen kan variere 

afhængigt af, hvor mange færre elever og klasser, der bliver. 

 

 

Personalekonsekvenser 

Reduktionen vil betyde ansættelse af medarbejder til at understøtte overgangen, samt 

reduktion af personale med ca. 3,5 stilling. 
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P31: Besparelse når specialeleverne samles på Sct. Jacobi Skole 

Beskrivelse af forslag 

 

I den nye struktur blev der beregnet en samlet besparelse på 116.500 kr. (17-pris) 

i forhold til kørsel. Dette omfattede både almenområdet og specialområdet. Dette 

er beregnet ud fra de elever, der på dette tidspunkt var indskrevet i de enkelte 

skoler. Udgifterne til transport afhænger jo af hvor eleverne bor. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Det kan blive nødvendigt at organisere kørslen anderledes, og det er usikkert om en 

ændret økonomisk ramme vil give de samme muligheder for individuelle hensyn som 

i dag. Nogle elever vil med flytningen af Sct. Jacobi Skole få kortere til skole andre 

længere. 

Individuelle hensyn der kan blive påvirket af en evt. besparelse er: 

• Elever, som i dag tilbydes kørsel til skiftende adresser 

• Elever, som i dag tilbydes hjemkørsel på individuelle tidspunkter, fordi de 

modtager et reduceret skoletilbud.  

• Elever, som af visitationsudvalget bevilliges tidsbegrænset solo kørsel. 

• Elever i klassetrinnet 0.-6-klasse, hvor forældre ikke ønsker at gøre brug af 

den del af helhedsskolen, som ikke er omfattet af undervisningspligten og 

som derfor i dag tilbydes tidligere hjemkørsel. 

Økonomi 

Hvis der indregnes en besparelse på 5.000 kr. pr. elev for eleverne i 

specialklasserne, vil det betyde en besparelse på 1.065.000 kr. (ud fra et forventet 

elevtal på 213 pr. 5.9.20). 

 

Tildelingen udgør jfr. Den gældende tildelingsmodel ca. 222.000 kr. pr. elev i 

gennemsnit til lønninger og aktivitetsafhængige udgifter. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Drift  -444 -1.065 -1.065 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 
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P32: Reduktion af beløb til aktivitetsafhængige udgifter i 

dagtilbud med 10% 
Udvalget for Børn og Læring  

Beskrivelse af forslag 

Til materiale- og aktivitetsafhængige udgifter tildeles dagtilbuddene et beløb på 

3119 kr. pr. enhed. Et 0-2 års barn tæller 2,06 enheder. 

Det foreslås, at beløbet reduceres med 10% i 2021. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

De afsatte midler til aktivitetsafhængige udgifter skal dække alle udgifter som ikke 

vedrører lønninger, dvs. f.eks. uddannelse, pædagogiske materialer, it- og 

inventarudgifter, kontorhold m.m. 

I konsekvens heraf betyder forslaget, at serviceniveauet sænkes. Institutionerne vil 

have et mindre rådighedsbeløb til indkøb af eksempelvis de materialer, der anvendes 

til pædagogiske aktiviteter, kompetenceudvikling, it-redskaber mv. 

Økonomi 

Der tildeles 3.119 kr. pr. barn i børnehaverne og 6.425 kr. pr. barn i vuggestuer/0-

2 års pladser til aktivitetsafhængige udgifter.  

I alt er der afsat 5.487.000 kr. til aktivitetsafhængige udgifter. 

Reduktionen vil også betyde, at tilskud til private institutioner bliver mindre, da dette 

beregnes på baggrund de afsatte midler til kommunale/selvejende institutioner. 

Reduktionen vil her udgøre 88.000 kr. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 5487    

Forslag til ændring:     

Drift -637 0 0 0 

Forældrebetaling  159 0 0 0 

Nettobesparelse efter forældrebetaling -478 0 0 0 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Det afsatte budgetbeløb er bruttobeløbet som er afsat i institutionerne. 

 

Personalekonsekvenser 

Reduktionen vil ingen personalemæssige konsekvenser have. 
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P33: Nedlæggelse af busordninger  
Udvalget for Børn og Læring  

Beskrivelse af forslag 

Nedlæggelse af driften til minibusser 

I budgettet er der afsat midler til fælles busdrift for kommunale og selvejende 

dagtilbud, herunder børnebyer. Udvalget for Børn og Læring besluttede den 

13.11.2018 en model med 10-årig leasing af 3 minibusser til brug for kommunale 

og selvejende dagtilbud samt dagtilbuddene i børnebyerne. Busserne kom i drift i 

juli måned 2019. Udvalget har besluttet, at ordningen evalueres i foråret 

2021. 

Opsigelse af leasingaftalen efter 2 år vil koste ca. 128.000 kr. i afskrivning/adm.  

pr. bus som en engangsudgift. Beløbet kan finansieres af mindreforbrug på 

området i 2019. 

Nedlæggelse af bussen Colombus i det selvejende dagtilbud S/I Søndermarken. 

Bussen er en del af Søndermarkens normering hvilket fremgår af 

driftsoverenskomsten. Hver dag kører bussen i ”udebørnehave” med 20 børn. 

Afvikling af bussen forudsætter, at de 20 pladser er til rådighed indenfor den 

samlede børnehavekapacitet i Varde by.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Minibusser: Formålet med busserne er at give alle dagtilbud gode muligheder for at 

komme ud i naturens lege – og læringsrum og gøre brug af kommunens 

naturområder og faciliteter. Afskaffelse af busserne betyder, at dagtilbuddene får 

udgifter til offentlig transport eller leje af bus ved busselskaber, når de skal ud i 

naturen. Dette kan medføre færre natur – og kultur oplevelser for børnene. 

Herudover koster det ca. 128.000 kr./bus at komme ud af aftalen efter 2 år. 

 

Colombus:  Søndermarken vil hermed have 20 pladser færre, hvorfor der skal 

findes plads i andre dagtilbud i Varde by i op til 20 børn. Derudover vil Varde 

Kommune ikke længere have et tilbud med en bus, hvor institutionens børn hver 

dag på skift kommer i ”udebørnehave”.  

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der vil skulle findes plads til ca. 10 børn i 

andre dagtilbud, hvilket der vil være plads til i andre af kommunens institutioner i 

Varde by. 
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Økonomi 

Til busordningen i dagtilbud er der afsat i alt 558.000 kr. Beløbet dækker 

leasingudgifter, udgifter til kørekort, forsikringer og vægtafgift. 

Tildelingen til busordningen i Søndermarken er (udover den almindelig tildeling pr. 

bhv. Børn) 1 time pr. barn/uge, samt driftsudgifter til drift af bussen i alt 356.000 

kr. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 685 685 685 685 

Forslag til ændring:     

Drift -914 -914 -914 -914 

Forældrebetaling 229 229 229 229 

Nettobesparelse -685 -685 -685 -685 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Reduktionen vil medføre en reduktion på 0,54 pædagogstilling. 
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P34: Lukkedage i daginstitutioner 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Forslaget går ud på at udvide antallet af lukkedage i dagtilbud med 2 uger (10 

dage) i sommerferien i uge 29-30 for daginstitutionerne. 

 

Varde Kommunes dagtilbud har på nuværende tidspunkt lukket de 3 dage før 

Påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 23. december samt mellem Jul og Nytår. 

Der er således op til 9 årlige lukkedage, afhængigt af hvordan julen falder. 

Med en udvidelse på 2 uger vil antallet af årlige lukkedage udvides med 10 dage til 

et max på 19 dage.  

Af Socialministeriets hjemmeside1 fremgår reglerne for lukkedage i dagtilbud. 

Børn i dagtilbud har ret til pasning på alle hverdage, men ikke i weekenden, på 

helligdage samt 24. december og Grundlovsdag. Kommunerne kan planlægge 

lukkedage i dagtilbuddene på øvrige almindelige hverdage, men kun på dage, hvor 

meget få børn vil benytte dagtilbuddet. Kommunerne fastsætter selv grænsen for 

lavt fremmøde. I Varde Kommune betragtes 1/3 fremmødte som lavt fremmøde. 

Varde Kommune er forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed på 

lukkedagene. 

Forvaltningen anbefaler, at der etableres nødpasning 5 steder, som det er tilfældet 

de 3 dage før Påske.  

En udvidelse af lukkedagene med 10 dage i uge 29-30 vil jf. ovenstående være i 

overensstemmelse reglerne for lukkedage. Det samlede antal af lukkedage vil 

variere afhængigt af hvordan julen falder og maksimalt udgøre 19 dage. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forslaget er en regulær serviceforringelse. Der vil være 10 yderligere lukkedage 

om året med nødpasning 5 steder for de forældre, der ikke holder fri disse dage. 

Hermed vil der være op til 19 årlige lukkedage i dagtilbuddene i Varde Kommune, 

hvor forældre alene kan få nødpasning i den eller de åbne institutioner.   

Forslaget begrænser medarbejdere og forældres valgmuligheder i forhold til 

afholdelse af ferie. 

 

Økonomi 

Indførelse af ferielukning i daginstitutionerne i to uger vil medføre en besparelse på 

372.000 kr. (netto efter forældrebetaling). Der er regnet med at der er nødpasning 

5 steder i kommunen.  

 

 

 

 
1 https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbud/plads-i-

dagtilbud/lukkedage-og-aabningstider/ 

 

https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbud/plads-i-dagtilbud/lukkedage-og-aabningstider/
https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbud/plads-i-dagtilbud/lukkedage-og-aabningstider/
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Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift i alt -495 -495 -495 -495 

Forældrebetaling 123 123 123 123 

Netto efter forældrebetaling -372 -372 -372 -372 

Anlæg     

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

I forhold til daginstitutionerne vil besparelsen betyde en 

personalereduktion/mindreforbrug af vikarer svarende til 1,2 pædagogstilling. 
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P35: Lukkedage i dagplejen  
Udvalget for Børn og Læring  

Beskrivelse af forslag 

Forslaget går ud på at udvide antallet af lukkedage i dagplejen med 2 uger (10 

dage) i sommerferien i uge 29-30 eller 31. Beregningen for valget ses herunder: 

Uge Dagplejere der holder 
ferie 

Omplacerede børn Børn med ferie samme tid som 
dagplejer  

27 18 32 31 

28 57 79 120,5  

29 96 59 277 

30 110 74 311 

31 89 87 224,5 

32 42 67 80 

33 20 46 24 

34 9 15 16,5 

(Det kan oplyses at der i alt er gennemsnitligt 620 børn i Varde Kommune og 178 

dagplejere) 

Varde Kommunes dagpleje har på nuværende tidspunkt lukket med nødpasning de 

3 dage før Påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 23. december samt mellem 

Jul og Nytår. Derudover er der lukket uden nødpasning 1 dag årligt ifm. en 

pædagogisk udviklingsdag. Der er således op til 10 årlige lukkedage, afhængigt af 

hvordan julen falder. 

Af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside2 fremgår reglerne for 

lukkedage i dagtilbud. 

En udvidelse af lukkedagene med 10 dage i uge 29-30 eller 31 vil jf. ovenstående 

være i overensstemmelse reglerne for lukkedage. Det samlede antal af lukkedage 

vil variere afhængigt af hvordan julen falder og maksimalt udgøre 20 dage. 

Der er 2 mulige scenarier: 

Scenarie 1: 2 faste lukkeuger i uge 29 og 30 for alle dagplejere. 

Scenarie 2: 1 fast lukkeuge i uge 30 og forskudte lukkeuger i uge 29 og 31, hvor 

det lokalt aftales hvilke uger hver dagplejer holder lukket. Dette vil resultere i en 

garanti for forældrene i forhold til at deres barn kommer i gæstepleje det samme 

sted, i hvert fald en af de faste lukkeuger.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forslaget giver 10 yderligere lukkedage om året med nødpasning i form af 

gæstepleje for de forældre, der ikke holder fri disse dage. Hermed vil der være op 

til 20 årlige lukkedage i dagplejen i Varde Kommune, hvor forældre alene kan få 

 
2 https://www.uvm.dk/dagtilbud/plads-i-dagtilbud/lukkedage-og-aabningstider 
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nødpasning i gæstepleje. Forslaget begrænser dagplejernes og forældrenes 

valgmuligheder i forhold til afholdelse af ferie. 

Økonomi 

I forhold til dagplejen vil ferielukning i 2 uger betyder en besparelse på 190.000 kr. 

(netto efter forældrebetaling). Her er der regnet med udgifter til gæstepasning 

(dispositionsvederlag) i forhold til at 20% af børnene skal passes. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 69.420 69.420 69.420 69.420 

Forslag til ændring:     

Drift -253 -253 -253 -253 

Forældrebetaling  63 63 63 63 

Netto efter forældrebetaling -190 -190 -190 -190 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

I dagplejen har reduktionen ingen personalemæssige konsekvenser. 
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P36: Dagplejen – rammebesparelse 
Udvalget for Børn og Læring  

Beskrivelse af forslag 

Det foreslås, at dagplejens budget reduceres med 500.000 kr. i 2021. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Reduktionen vil kunne udmøntes ved en generel optimering af driften herunder 

prioritering af indkøb, kompetenceudvikling mv.  

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 69.420    

Forslag til ændring:     

Drift -500 0 0 0 

Forældrebetaling  125 0 0 0 

Nettobesparelse efter forældrebetaling -375 0 0 0 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Besparelsen medfører ingen personalemæssige konsekvenser. 
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P37: Ændring i fordeling af pædagoger og medhjælpere i 

dagtilbud 
Udvalget for Børn og Læring  

Beskrivelse af forslag 

Varde Kommune har en fordeling på 70/30 af henholdsvis pædagoger og 

medhjælpere, hvor det i flertallet af danske kommuner ligger med en fordeling på 

60/40. Forslaget går ud på at ændre fordelingen til 60/40. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Med en fordeling på 60/40 vil andelen af pædagoguddannet personale falde med 

10% og andelen af medhjælpere stige tilsvarende med 10%. Det må forventes at 

have betydning for den faglige kvalitet. Omvendt vil en fordeling på 60/40 afspejle 

billedet i Danmark generelt, og det vil give flere hænder i hverdagen.  

Økonomi 

Der er i beregningen regnet med en delvis indfasning til 60/40. Der er regnet med 

50% i 2021 og 75% i 2022, og derefter 100%. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -1.411 -2.116 -2.820 -2.820 

Forældrebetaling  353 528 705 705 

Nettobesparelse efter forældrebetaling -1.058 -1.588 -2.115 -2.115 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Reduktionen vil betyde, at der over tid sker en ændring i 

personalesammensætningen i forbindelse med fremtidige ansættelser. 
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P38: Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen. 
Udvalget for Børn og Læring. 

Beskrivelse af forslag 

Reduktion på 200.000 kr. netto efter forældrebetaling som følge af bedre udnyttelse 

af pladserne i dagplejen. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Dette kan medføre en serviceforringelse i form af længere afstand for forældrene 

ved anvisning af pladser, både til den faste dagplejer og til gæstedagplejere. 

Forslaget kan også betyde, at der vil være flere dagplejere som skal passe 5 børn i 

perioder, hvilket kan medføre øget belastning for den enkelte dagplejer.   

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -250 -250 -250 -250 

Forældrebetaling 50 50 50 50 

Netto efter forældrebetaling -200 -200 -200 -200 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen, idet reduktionen vil komme på udgifter til 5. barns udgifter og udgifter til 

dispositionsvederlag. 
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P39: Ændret tidspunkt for børnehavestart 
Udvalget for Børn og Læring  

Beskrivelse af forslag 

Varde Kommune har siden 1. april 2018 haft børnehavestart ved 2,11 år med 

mulighed for differentiering i spændet 2,9-3,2 år. Forslaget går ud på at ændre 

børnehavestarten til 2,10 eller 2,9 år. Børnehavestart ved 2,10 år betyder i 

praksis, at et barn der fylder 2,10 den 30. i en måned, vil være 2,9 år ved 

børnehavestart, hvor et barn i dag, hvis barnet fylder 2,11 år den 30. i en måned 

vil være 2,10 år ved børnehavestart. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Med den nuværende ordning, hvor der er børnehavestart ved 2,11 år men med 

mulighed for tidligere eller udskudt opstart, foretages der en konkret vurdering af 

det enkelte barns udviklings - og trivselsniveau forud for beslutning om 

børnehavestart tidligere eller senere end 2,11 år. Som grundlag for vurderingen 

anvendes dialogprofil og sprogvurdering. Med en børnehavestart ved fx 2,9 år vil 

alle børn automatisk starte ved 2,9 år. Det har betydning, fordi normeringen og 

størrelsen på børnegrupper er bedre i dagpleje og vuggestuer end i børnehaver. 

Godt 1/3 af alle kommuner har børnehavestart før barnet fylder 3 år, hvor 

forskning modsat peger på konsekvenser af tidlig børnehavestart. Notat om 

forskning i tidlig børnehavestart kan indhentes hos dagtilbudschefen.  Det 

estimeres på landsplan, at ca. 15-20% af alle børn i et eller andet omfang har 

særlige behov. En tidlig børnehavestart vil være mest kritisk for denne gruppe 

børn. 

Der vil skulle tages stilling til, om der fortsat skal være differentieret 

børnehavestart. 

Ved fastsættelse af børnehavestarten til 2,10 mdr. vil der være mulighed for 

differentiering i spændet 2,9-3,2 år. Ved fastsættelse af børnehavestarten til 2,9 år 

vil der være mulighed for differentiering i form af udskudt start op til 3,2 år. 

Det forventes, at ansøgninger om udsat børnehavestart vil stige, hvis 

børnehavestarten sættes ned til 2,10 eller 2,9 år. 

Hvis der fortsat skal være mulighed for differentieret børnehavestart, vil det 

påvirke besparelsen positivt ved tidligere opstart og negativt ved senere opstart. 

Forslaget medfører en øget belastning på særligt dagplejerne, men også 

vuggestuegrupperne, idet børnene her vil være yngre, og dermed mindre 

selvhjulpne, når de ældste børn kommer i børnehave 1-2 mdr. tidligere end nu.  

Ved beslutning om tidligere børnehavestart skal ’Retningslinjer for optagelse i 

dagtilbud’ konsekvensændres. 
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Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller 

merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 

2021-2024 

    

Forslag til ændring:     

Drift     

Forældrebetaling      

Nettobesparelse efter 

forældrebetaling ved 

differentieret start 2 

fra 2 år og 9 mdr. 

-1.030 -1.030 -1.030 -1.030 

Anlæg     

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Ved børnehavestart ved 2,10 år vil besparelsen være 0,790 mio. kr. efter 

forældrebetaling 

Ved børnehavestart ved 2,9 år, vil besparelsen være 1,585 mio. kr. efter 

forældrebetaling. 

Eksempler på differentieret børnehavestart: 

Hvis 2,9 år er startalder og fx 35% først starter ved 2 år og 11 mdr. så bliver 

besparelsen 1.030.000 kr. i stedet for 1.585.000 kr. 

 

Hvis 2,10 år er startalder og fx 5% starter ved 2 år og 9 mdr. og 35% starter ved 

2 år og 11 mdr. så bliver besparelsen 555.000 kr. i stedet for 790.000 kr. 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ved differentieret opstart 2 år og 9 mdr. vil besparelsen betyde en reduktion i 

dagplejen på 6,5 stillinger, en reduktion i vuggestuer på 1,5 stilling, og en 

ansættelse i børnehaverne svarende til 4,1 stilling. 
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P40: Færre DUÅ-forløb 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

De Utrolige År (DUÅ) er et forældreprogram, der har til formål at styrke tilknytningen 

og det positive samspil både mellem børn og deres forældre. Herigennem kan man 

fremme børns sociale kompetencer og deres evne til læring og selvregulering. 

Det foreslås, at antallet af kurser reduceres, og at metoden i højere grad integreres 

i de indsatser, der er i familierne.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Der vil primært være tale om en ændring af serviceniveauet for nogle familier, hvor 

de ikke tilbydes et kursus men i stedet at metoden integreres i arbejdet ude i 

familien. 

 

Økonomi 

Forslaget vil betyde en besparelse på 200.000 kr.  

 

I 2022 til 2024 indgår reduktionen i finansieringen af nye driftsønsker. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 529 529 529 529 

Forslag til ændring:     

Drift     

   Færre DUÅ-forløb 

 

-200 -200 -200 -200 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Reduktionen vil være på ca. 0,5 stilling hos Indsatser (leverandørerne) 
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P41: Færre foranstaltninger ad gangen  
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Gennem en aktuel kortlægning af de tilbud, børn og unge i dag modtager viser det 

sig, at i alt 133 børn eller unge modtager mere end ét støttetilbud.  

 

Det kan f.eks. dreje sig om situationer, hvor barnet og dets familie modtager 

praktisk, pædagogisk hjælp i hjemmet og samtidig modtager terapeutiske 

samtaleforløb ved en familiebehandler. 

 

Vi forventer, at familien ofte vil kunne få gavn af ét samlet og helhedsorienteret 

tilbud.  Det betyder, at de forskellige familiekonsulenter, familiebehandlere, og 

kontaktpersoner fremadrettet skal favne bredere i deres opgaveløsning. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

På baggrund af inputs fra forskellige sammenhænge, hvor vi har talt med borgerne 

om deres ønsker, forventes det, at familierne vil være godt tilfredse med en mere 

helhedsorienteret tilgang, hvor de møder færre forskellige fagprofessionelle men 

stadig får støtte af høj kvalitet. 

Økonomi 

Forslaget vil betyde, at der samlet set vil være færre foranstaltninger. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 36.898 36.898 36.898 36.898 

Forslag til ændring:     

Drift     

   Færre foranstaltninger ad gangen -500 -500 -500 -500 

     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Det samlede budget er budgettet for familiekonsulenter, kontaktpersoner, 

familiebehandling og Unge på Vej. 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget vil betyde en reduktion på ca. 1,4 stilling hos Indsatser (leverandørerne) 
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P42: Reduktion i opgaver og efteruddannelse hos 

Sundhedsplejen  
Udvalget for Børn & Læring 

Beskrivelse af forslag 

1. Forventet færre fødsler 

Prognoserne for fødselstallet viser faldende tendens for 1. halvår 2020. Derfor 

foreslås demografiregulering i forhold til forventet fald på 30 fødsler årligt.  

 

2. Mindre kompetenceudvikling 

Sundhedsplejen har haft mulighed for et solidt kompetenceløft i 2018 (uddannelse 

af 2 småbørnskonsulenter og 1 certificeret amme-konsulent) og i 2019 med 

certificering af alle sundhedsplejersker i en screeningsmetode for tidligere at opspore 

tilknytningsproblemer hos spæd og småbørn. I 2020 skal 10 sundhedsplejersker 

uddannes i COS-P (tryghedscirklen) som er et forældretræningsprogram som del af 

de satspuljemidler, vi har fået. Derfor vurderes det, at kompetenceudvikling og 

efteruddannelse fra 2021 kan halveres. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

1. Forventet færre fødsler 

Demografireguleringen får ingen konsekvenser for serviceniveau og målsætning.  

 

2. Mindre kompetenceudvikling 

Sundhedsplejens midler til uddannelse/kompetenceløft kan nedsættes uden 

konsekvenser for serviceniveauet på kort sigt.  

Økonomi 

Det er naturligvis meget tidligt at forudsige fødselstallet for 2021, men der ses en 

tendens her i begyndelsen af 2020, der tyder på et noget lavere fødselstal end de 

foregående år. Med dette forslag forudsætter vi, at denne tendens holder i årene 

fremover. 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 6.535 6.535 6.535 6.535 

Forslag til ændring:     

Drift i alt -210 -210 -210 -210 

1. Forventet færre fødsler  -110 -110 -110 -110 

2. Mindre kompetenceudvikling -100 -100 -100 -100 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslagene vil til sammen betyde en reduktion på ca. 0,5 stilling. 
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P43: Omlægning af Sundhedsplejens indsats i forhold til 

hygiejne i dagtilbud og skoler  
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Sundhedsplejens konsulentfunktion i forhold til dagtilbud indeholder bl.a. 

hygiejneaudit i alle institutioner. Sundhedsplejen er i gang med 2. runde 

hygiejneaudit og ser flotte resultater. Derfor vurderes sundhedsplejens medvirken 

fremover ikke at være nødvendig. Sundhedsplejen yder fortsat gerne telefonisk 

rådgivning ved behov. 

Sundhedsplejens konsulentfunktion på skoler indeholder bl.a. hygiejneundervisning 

i 0. klasserne i samarbejde med børnehaveklasselærerne. Sundhedsplejen oplever 

flot fokus, og det vurderes, at Sundhedsplejens medvirken fremover kan undværes. 

Det foreslås, at Sundhedsplejens rolle heri fremadrettet overgår til rådgivning ved 

behov. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Sundhedsplejens medvirken ved hygiejneaudit i dagtilbud vurderes ikke nødvendigt 

for fortsat fokus. Børnene vil få samme gode oplæring i håndhygiejne. 

Hygiejneundervisning i indskolingen kan videreføres af skolens personale, som i 

forvejen deltager. Eleverne vil få samme gode oplæring i håndhygiejne. 

 

Økonomi 

Forslaget vil betyde en årlig besparelse på 100.000 kr.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 6.535 6.535 6.535 6.535 

Forslag til ændring:     

Drift     

   Omlægning af Sundhedsplejens  

   indsats i forhold til hygiejne i dagtilbud 

   og skoler  

-100 -100 -100 -100 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Reduktionen vil være på ca. 0,2 stilling 
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P44: Reduktion i opgaver og efteruddannelse hos Psykologerne 
Udvalget for Børn og Familie 

Beskrivelse af forslag 

1. Mindske transport til netværksmøder i psykiatrien 

Psykologerne deltager pt. i netværksmøder på Psykiatrisk afdeling. Dette gør vi, for 

at give forældrene en sikkerhed for, at vi kan forfølge forslagene derfra, til dagtilbud 

og skole. Vi kan i fremtiden tilbyde at deltage i Videokonference, hvorved 

transporttid og kilometerpenge spares.  

2. Reduktion af kursuskontoen 

Som følge af, at psykologerne ofte oplever udskiftninger i personalet, er der behov 

for, at de nyansatte opkvalificeres til at kunne varetage de foreliggende opgaver. 

Forslaget er, at omfanget af efteruddannelsen nedsættes.  

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

1. Mindske transport til netværksmøder 

Psykologerne skal som en del af samarbejdsaftalen med Region Syddanmark deltage 

i netværksmøder. Dette kan dog ske ved deltagelse i videokonference.  

2. Reduktion af kursuskontoen 

Reduktionen af kursuskontoen vil betyde, at børn, unge og familier får knap så 

kvalificeret råd og vejledning af psykologerne. 

 

Økonomi 

Samlet set repræsenterer forslagene en besparelse på 120.000 kr. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 5.864 5.864 5.864 5.864 

Forslag til ændring:     

Drift -120 -120 -120 -120 

1. Mindske transport til netværksmøder 

    i psykiatrien 

-50 -50 -50 -50 

2. Reduktion af kursuskontoen -70 -70 -70 -70 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

En reduktion på 120.000 kr. vil medføre en reduktion med 0,25 stilling. 
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P44B: Reduktion i socialrådgivernes og psykologernes 

tilstedeværelse i skoler og dagtilbud  
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Socialrådgiverne 

Socialrådgiverne i Børn og Familie, Myndighed frekventerer alle skoler og dagtilbud 

nogle timer ca. hver anden uge. Formålet er at give personale på skoler og i dagtilbud 

faglig sparring. Der er også fokus på tidlig indsats og opsporing. Det kan eksempelvis 

være råd og vejledning ift. fremsendelse af en underretning. 

Ved at henvise personale på skoler og i dagtilbud til i højere grad at anvende 

telefonisk kontakt eller kontakt via Skype, kan der opnås en besparelse.  

Rådgiverne vil stadig kunne deltage i møder i dagtilbud og skoler.  

Psykologerne 

Psykologerne kommer også med fast kadence i dagtilbud og skoler for at give 

sparring på pædagogiske udfordringer – gerne meget tidligt, så udfordringerne kan 

løses, inden det bliver til egentlige sager. Tilstedeværelsen er imidlertid forbundet 

med meget kørsel og ofte bliver tiden ikke udnyttet så effektivt, som det kunne 

ønskes.  

Psykologerne kan i stedet træffes på telefon eller via Skype, hvilket vil give en 

besparelse. 

Psykologerne vil stadig kunne deltage i møder i dagtilbud og skoler. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

For både socialrådgivere og psykologer gælder, at fordelen vil være, at det giver en 

større mulighed for rettidig handling, når skoler og dagtilbud uden at afvente 

tilstedeværelse af rådgiver eller psykolog vil kontakte dem, fremfor at vente til 

rådgiveren eller psykologen er tilstede. Det vil evt. opleves som en ulempe, at 

sparringen ikke foregår ansigt til ansigt på stedet, hvor børnene og de unge er. 

 

Økonomi 

Samlet vil forslaget give en besparelse på 450.000 kr. fordelt på 300.000 kr. på 

socialrådgivere og 150.000 kr. på psykologer  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 ? ? ? ? 

Forslag til ændring:     

Drift -450 -450 -450 -450 
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   Reduktion i socialrådgivernes  

   tilstedeværelse i skoler og dagtilbud 

-300 -300 -300 -300 

   Reduktion i psykologernes  

   tilstedeværelse i skoler og dagtilbud 

-150 -150 -150 -150 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Personalereduktionerne vil være 0,8 socialrådgiverstilling og 0,3 psykologstilling. 
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P45: Omlægning af Fysio- og Ergoterapeuterne  
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Fysio- og Ergoterapeuterne understøtter en specialpædagogisk indsats i skoler og 

dagtilbud. Dagtilbud har de senere år uddannet en del motorikvejledere, som også 

arbejder børnenes motoriske færdigheder. 

Arbejdet for Fysio- og Ergoterapeuterne kan fremover i højere grad tilrettelægges 

som sparring til forældre, dagtilbud og skoler, hvilket vil nedsætte behovet for 

indsatser, som iværksættes efter indstilling til faggruppen. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forslaget ligger indenfor temaet Tidlig Indsats. 

Serviceniveauet ændres, men borgerne skulle gerne i højere grad opleve en tidligere 

og derved mindre indgribende indsats primært varetaget i barnets almindelige miljø. 

 

Økonomi 

Forslaget vil betyde en årlig besparelse på 185.000 kr.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 1.421 1.421 1.421 1.421 

Forslag til ændring:     

Drift     

 -185 -185 -185 -185 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Der reduceres med 0,4 stilling. 
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P46: Reduktion i ledelse på Varde STU-Center  
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Varde STU-Center har pr. 1. august 2020 ca. 20 elever, som har undervisning på 

skolen i tidsrummet 9.10 – 13.30/14.30. Det foreslås, at de nuværende 37 timers 

ledelse om ugen beskæres til 20 timers ugentlig ledelse.  

Der er pr. 1.8.2020 ca. 7 årsværk på Varde STU-Center fordelt på 9-10 medar-

bejdere (inklusiv rengøring). 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Lederopgaverne på Varde STU-center vil blive defineret og organiseret, så 

medarbejderne i højere grad selvstændigt kan tage faglige beslutninger i den daglige 

opgaveløsning. 

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 5.051 5.051 5.051 5.051 

Forslag til ændring:     

Drift     

   Reduktion på ledelse på STU -150 -150 -150 -150 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Det vedtagne budget er i forhold til 32 elever. Budgettet reguleres i forhold til faktisk 

elevtal. 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget medfører en personalereduktion svarende til 0,3-0,4 lederstilling. 
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P47: Mindre caries blandt de ældste børn og unge – tilpasning 

af tandlæge- og klinikassistentnormeringen 
Udvalget for Børn og læring 

Beskrivelse af forslag 

Igennem de seneste år er der i SCOR-opgørelserne observeret et fald i antallet af 

tænder med caries blandt de ældste børn og unge. Årsagerne til faldet i antal af 

tænder med caries, skyldes formodentlig effekten af den forebyggende indsat, hvor 

der er arbejdet med, at børn, unge og deres forældre inddrages i indsatsen med 

optimal mundhygiejne og mindre sukker i kosten. En anden årsag til faldet skyldes 

Tandplejens systematiske opfølgning med fluorbehandlinger ved indikation. SCOR-

opgørelsen for 2019 kan ses i dok. 22116-20. 

Sammenholdt med faldet af caries og dermed færre behandlinger, foreslås der en 

tilpasning af tandlæge- og klinikassistentnormeringen. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Hvis den forebyggende indsats fastholdes, påvirker forslaget ikke borgerne og 

serviceniveauet. 

Økonomi 

Reduktionen er lønudgifter til tandlæge og klinikassistent. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 18.557 18.557 18.557 18.557 

Forslag til ændring:     

Drift     

   Mindre caries blandt de ældste børn og  

   unge    

-150 -150 -150 -150 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget vil betyde reduktion med 0,4 stilling fordelt mellem tandlæge og 

klinikassistent. 
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P48: Reduktion af fagkoordinatorstilling 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

På leverandørområdet i Børn og Familie foreslås en fagkoordinatorstilling reduceret 

til ca. halv tid. Dette vil bevirke, at fagkoordinatorens arbejdsområde med sparring 

mv. blive mindre og lederne varetage den resterende del af opgaven. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

I bedste fald påvirker forslaget ikke det serviceniveau, som borgerne oplever, 

ligesom de ønskede målsætninger kan indfries.  

 

Økonomi 

Forslaget vil betyde en årlig besparelse på 200.000 kr.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 500 500 500 500 

Forslag til ændring:     

Drift     

   Reduktion af fagkoordinatorstilling -200 -200 -200 -200 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Reduktionen vil være på ca. 0,4 stilling hos Indsatser (leverandørerne) 
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P49: Reduktion i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste   
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

 

Via et tættere samarbejde mellem Myndighed, skoler og dagtilbud vil børn og unge 

med kroniske eller langvarige lidelser kunne fastholdes i dagtilbud eller skole eller 

hurtigere hjælpes tilbage til hverdagen i deres skole eller dagtilbud. 

 

Det betyder eksempelvis, at parterne allerede ved barnets sygemelding skal indgå i 

et samarbejde om barnets tilbagevenden til dets skole eller dagtilbud.  

 

Det medfører, at varigheden af den periode, hvor forældrene modtager tabt 

arbejdsfortjeneste, kan reduceres, og forældrene kan vende tilbage til deres 

arbejde.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Børn og unge med udfordringer vil i højere grad opretholde en hverdag i deres skole 

eller dagtilbud, og forældrene kan i højere grad passe deres arbejde. 

Økonomi 

Det forventes med et forsigtigt skøn, at Myndighed Børn og Familie kan reducere 

udgiften til tabt arbejdsfortjeneste med 250.000 kr.  

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 4.218 4.218 4.218 4.218 

Forslag til ændring:     

Drift     

   Reduktion i tabt arbejdsfortjeneste -250 -250 -250 -250 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Det bemærkes, at budgetopfølgningen 30/6/20 peger på et merforbrug på tabt 

arbejdsfortjeneste 

 

Personalekonsekvenser 

Dette forslag har ingen personalemæssige konsekvenser. 
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P50: Rammebesparelse 2021 
Udvalget for Børn og Læring. 

Beskrivelse af forslag 

En samlet rammebesparelse på 2 mio. kr. i 2021. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Reduktionen vil betyde en nedsættelse af driftsbudgetterne, og dermed en 

serviceforringelse i det pågældende år. 

Økonomi 

Udvalgets samlede budget i 2020 er i alt på 821.148.000 kr.  

Reduktionen er netto 2 mio. kr. efter forældrebetaling. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -2.000    

     

     

 

Personalekonsekvenser 
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P51: Flere møder over teams 
Udvalget for Børn og Læring  

Beskrivelse af forslag 

Forslaget går ud på at hente en besparelse på øget anvendelse af teams møder 

frem for møder med fysisk fremmøde indenfor udvalgets område, herunder 

udgifter til kørsel til møderne. Der er særligt fokus på møder på max 1 times 

varighed.  I forslagen P44 er indregnet en besparelse for psykologer og rådgivere, 

hvorfor disse faggrupper ikke indgår i dette forslag. Ligeledes er tosprogskonsulent 

funktionen i dagtilbudsafdelingen indregnet i forslaget P29 intern besparelse i Børn 

og Læring og indgår således heller ikke i forslaget. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

En besparelse på øget anvendelse af møder på max 1 time over teams omfatter 

møder mellem medarbejdere på fx Bytoften og BCV, men i højere grad møder 

mellem forvaltning og fx dagtilbud og skoler, samt møder internt mellem ledere og 

medarbejdere i dagtilbud (herunder dagplejen) og skoler med flere afdelinger. For 

medarbejdere og ledere på Bytoften afholdes størstedelen af møderne i forvejen på 

Bytoften, og det vil være begrænset hvor mange møder, der kan afholdes over 

teams, da teams møder ikke egner sig til at foregå i storrums kontorer, og der er 

begrænset kapacitet af mødelokaler, hvor teams møderne kan afholdes. 

Størstedelen af besparelsen vurderes derfor at kunne hentes i tildelingsmodellen 

for skoler og dagtilbud og i dagplejen. Chefer og ledere er ansat uden højeste 

arbejdstid, hvorfor der alene vil være en besparelse på kørselsgodtgørelse for 

denne gruppe. 

En af fordelene ved flere møder over teams er mere effektiv arbejdstid, idet der 

ikke går tid fra til transport. En besparelse forventes derfor ikke at påvirke 

serviceniveauet. 

Der er under corona nedlukningen gjort den erfaring, at møderne bliver kortere og 

mere effektive, ligesom det har vist sig at være let at komme i kontakt med mange 

på én gang, også på tværs i organisationen. Hertil kommer færre udgifter til 

kørselsgodtgørelse/befordring i kommunebiler. 

Det er ikke alle møder, der egner sig til at afholdes som teams møder og det vil i 

nogle tilfælde opleves som en ulempe, at møderne ikke foregår ansigt til ansigt. 

Der er en risiko for, at den lette adgang til møder over teams genererer et øget 

antal møder. 

 

Økonomi 

Det er lagt til grund for beregningen, at der spares 750.000 kr. i tildelingsmodellen 

for skoler og dagtilbud og 250.000 kr. fordelt med 200.000 kr. i Børn og Familie og 

50.000 kr. i Børn og Læring. 

Besparelsen på tildelingsmodellen for skoler og dagtilbud er fordelt efter lønsum. 

Dagplejen sidestilles dog med et af de store kommunale dagtilbud, da en 

lønsumsfordeling her vil give en uforholdsmæssig stor besparelse i dagplejen. 

 

For at opnå en besparelse på 1 mio. kr. skal der eksempelvis afholdes 1000 møder 

á 1 time med 4 deltagere, eller 2000 møder á 1 time med 2 deltagere. 
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Beløb i 1.000 kr.  
(- = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -600 -600 -600 -600 

Forældrebetaling      

Nettobesparelse efter 

forældrebetaling 

 

 

   

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Reduktionen svarer til ca. 1,1 lærerstilling, 0,5 pædagogstilling og 0,5 stilling på 

børne- og ungeområdet. 

  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 84 
 

P52: Lokaletilskud til typiske voksenforeninger 
Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Intet lokaletilskud til medlemmer over 25 år. 

80% i lokaletilskud til medlemmer under 25 år. 

 

Typiske voksenforeninger defineres som: 

Agility og herunder hundetræning 

Backgammon* 

Billard 

Bowling 

Bridge 

Cykling 

Dart 

Dykkerklubber 

Filatelister (frimærker)* 

Folkedans, linedance og andre danseklubber 

Foreningsfitness 

Fotoklubber* 

Gangforeninger 

Golf 

Jagt 

Krocket og Krolf 

Madlavningsklubber* 

Modeljernbane, modelbåde*, modelflyvere* 

Motorcykel* og bilklubber* 

Møntsamlere* 

Radioamatører* 

Roning og kajak 

Petanque* 

Sejlsport* 

Skydning 

Spillemandsforening* 

Sportsfiskere 

Tennis 
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Foreningstyper markeret med * enten findes ikke pt. i Varde Kommune eller søger 

ikke lokaletilskud. De er taget med, så der hermed er taget stilling til, om de er 

typiske voksenforeninger eller ej. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Voksenforeningerne vil gå 60-100% ned i lokaletilskud, hvorfor det må forventes, at 

de må hæve medlemskontingentet for at kunne betale for deres lokaler eller finde 

billigere lokaler. 

Økonomi 

Det må forventes, at forvaltningen skal bruge mere tid på administration, da 

foreningerne fremover skal kategoriseres forskelligt i foreningsportalen, således at 

de forskellige tilskudssatser kan håndteres. 

Hvis udvalget ønsker en mindre målrettet reduktion af serviceniveauet, vil en generel 

sænkelse af lokaletilskudsprocenten være en mulighed. For at spare 900.000 kr. vil 

det kræve at procenten sænkes fra 80 % til 75%. 

Ændres tilskudsreglerne radikalt, kan der være en risiko for, at foreningerne 

spekulerer i alternative muligheder i forhold til voksenmedlemmer. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -800 -800 -800 -800 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Budgettet for lokaletilskudskonto er følgende: 

2021 12.769.499 kr. 

2022 13.012.131 kr. 

2023 13.259.361 kr. 

2024 13.259.361 kr. 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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P53: Kulturspinder og aktiviteter på Kulturspinderiet 
Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Der er afsat 300.000 kr. til aktiviteter på Kulturspinderiet i Varde, hvorunder en 

Kulturspinder har været deltidsansat. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Kulturspinderen har samlet aktørerne på Kulturspinderiet til fælles indsatser og har 

også inddraget en række gæster udefra til at skabe liv og aktiviteter på 

Kulturspinderiet. Der vil derfor være få eller ingen ressourcer til at skabe 

aktiviteter og liv fremover. 

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -300 -300 -300 -300 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Budgettet for aktiviteter på Kulturspinderiet er følgende: 

2021 313.594 kr. 

2022 322.370 kr.  

2023 331.397 kr. 

2024 331.397 kr. 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen pt., da stillingen er vakant. 
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P54: Varde Middelalderfestival 
Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Middelalderfestivalen afvikles ikke fra 2023. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Middelalderfestivalen er en del af temaet Kulturturisme i Fritids-, Idræts- og 

Kulturpolitikken. Den blev besøgt af ca. 9.000 publikummer i 2019 og bidrager til 

at formidle og udvikle Varde bys historie som middelalderkøbstad. 

 

Middelalderfestivalen trækker turister ind fra vestkysten til Varde, ligesom den 

skaber liv og omsætninger i Varde. En række foreninger tjener penge til det 

frivillige arbejde gennem salg på Middelalderfestivalen eller de medvirker som 

aktører. 

Da Middelalderfestival også finder sted i 2021 vil besparelsen i 2021 findes inden for 

Kultur og Fritids ramme til godkendelse i udvalget. 

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -200 -200 -200 -200 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Budgettet for Varde Middelalderfestival er følgende: 

2021 207.250 kr. 

2022 211.197 kr. 

2023 215.210 kr. 

2024 215.210 kr. 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen  
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P55: Musik & Billedskolen 
Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Der spares 100.000 kr. på Musik & Billedskolens ramme. Musik & Billedskolen 

kommer med oplæg til besparelsen til godkendelse i udvalget. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -100 -100 -100 -100 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Budgettet for Musik & Billedskolen er følgende: 

 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen  

 

  

2021 6.408.084 kr. 

2022 6.614.662 kr. 

2023 6.830.780 kr. 

2024 6.830.780 kr. 
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P56: Udbud af tøjvask for borgere i eget hjem  
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

I Varde Kommune er der ca. 350 borgere i eget hjem der er visiteres til hjælp til 

tøjvask. De får i dag hjælp til opgaven i hjemmet, fra hjemmeplejen eller den private 

leverandør de har valgt til opgaven.  

Som et alternativ kan opgaven i stedet løses ved at den varetages af en ekstern 

leverandør, som afhenter og vasker borgerens tøj mod en egenbetaling, som 

modsvarer de udgifter som borgeren ville have haft ved at få tøjet vasket i eget 

hjem.  

Denne ordning er implementeret i flere andre kommuner.  

Skal ordningen implementeres i Varde Kommune kræver det et udbud.  

Kommunen er forpligtet til at tilbyde frit valg på området. At indføre ordningen ved 

et udbud kræver derfor, at der er flere leverandører, der byder ind på opgaven, 

hvilket forventes at være sandsynligt. Alternativt kan der tilbydes fritvalgsbevis på 

området.  

Indføres ordningen kan borgeren ikke vælge at få opgaven løst af hjemmeplejen. 

Det vil dog fortsat være muligt for enkelte borger, hvor det er mest hensigtsmæssigt 

at vasketøjet forbliver i hjemmet. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Indførelse af en tøjvaskeordning hvor vasketøjet vaskes hos en leverandør, vil for 

de fleste borgere formentlig opfattes som en serviceforringelse. 

Nogle borgere vil have behov for at anskaffe mere tøj, da de reelt vil skulle have tøj 

til en måned, idet vasketøjet afhentes hver 14. dag, og afleveres 14 dage senere.  

Dertil kommer at der er en egenbetaling, som borgerne ikke tidligere har været 

vandt til.  

Et frafald hvor flere borgere ikke længere ønsker hjælp til tøjvask, når det leveres i 

form af en ekstern vasketøjsordning, er en forudsætning for at der kan opnås en 

besparelse ved indføring af ordningen. Data fra andre kommuner viser, at der skal 

kalkuleres med et frafald på 50% af borgerne som vælger at klare deres vasketøj 

selv, når der indføres en vasketøjsordningen med egenbetaling. Der har tidligere 

kørt et forsøg i Varde Kommune med en vasketøjsordning. Her var der ingen 

egenbetaling og frafaldet var på 30%.  

Fra hjemmeplejens side er der to vinkler på spørgsmålet om udlicitering. For at 

beholde vask af tøj som opgave i hjemmeplejen taler, at man bruger opgaven til at 

fylde huller med og dermed undgår tomgangstid, hvormed man sikrer en høj 

effektivitet i hjemmeplejen. På den anden side er vask af tøj en opgave, hvor man 

skal til og fra brugeren flere gange for at løse opgaven. Dermed kan der opnås nogle 

forenklinger, hvis man ikke skal løse opgaven i hjemmeplejen. 

Erfaringer fra forsøgsprojektet er, at det ofte er nogle opgaver hjemmeplejen skal 

løse hos de brugere, som får vasket tøj af en ekstern aktør. Det er der taget højde 

for i beregningen af besparelsespotentialet.  

Økonomi 
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Forudsætninger for beregningen: 

• Et frafald på 50% blandt de 350 borgere der er visiteret til tøjvask.  

• At 15% af borgerne fortsat skal have tøjet vasket af hjemmeplejen, pga. 

særlige behov. 

• At 25% af de borgere der benytter ordningen, skal have hjælp fra 

hjemmeplejen til pakning og udpakning af tøjet. 

• En egenbetaling for borgeren på 200 kr./måned. Borgerne har ingen 

egenbetaling i dag, men skal selv stille vaskemaskine m.m. til rådighed. 

• En pris på 245,73 kr. pr. vaskepose af 5-8 kg.  

• At borgerne får afhentet en pose af 5-8 kg vasketøj hver 14. dag. 

• Der er ikke medregnet udgifter til borgere der har mere vasketøj, borgere 

der har behov for specialvask (allergivask) og smelteposer. 

• Der er ikke medregnet udgift til udbud og administration af ordningen. 

Der må forventes en engangsudgift i forhold til gennemførslen af udbud, 

omlægning af indsatser i omsorgssystemet og kontakt til de involverede borgere 

som forventes at antage ca. 80.000 kr. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Forventede udgifter ved vask i Frit Valg 

2021-2024 

920 920 920 920 

Forslag til ændring:     

Drift -309 -309 -309 -309 

     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Økonomiafdelingen bemærker, at det de seneste år har været svært at rekruttere uddannet 

personale i både hjemmeplejen og på plejecentrene. Blandt andet derfor har områderne været 

nødsaget til at anvende eksterne vikarer ved sygdom svarende til 9 % af lønsummen. Tiltaget 

reducerer antallet af opgaver for hjemmeplejen og imødegår derfor også det 

personalemæssige pres, som opleves i hjemmeplejen. 

 

Personalekonsekvenser 

Opgaverne der tages ud af frit valg, svarer til ca. to årsværk. 
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P57: Udlicitering af praktisk bistand  
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

Forslaget går ud på at udlicitere den praktiske bistand der leveres til borgere i eget 

hjem. I dag leveres den praktiske bistand af den kommunale hjemmepleje eller en 

af de private leverandører, der har indgået kontrakt med Varde Kommune. Det er 

borgeren selv, der vælger, hvem der skal levere den praktiske bistand.  

Da der er et krav om frit valg for borgerne, vil Varde Kommune være nødsaget til at 

indgå en aftale med mindst to leverandører, hvoraf den ene kan være Varde 

kommune.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

I dag leveres mere end halvdelen af den praktiske bistand af den kommunale 

hjemmepleje. Foruden den kommunale hjemmepleje er der 6 private leverandører 

af praktisk bistand. Gennemførelsen af et udbud vil med meget stor sandsynlighed 

medføre, at borgerne får færre leverandører at vælge imellem. Der vil ikke ske 

ændringer i serviceniveauet. 

Økonomi 

I 2020 er der et budget til praktisk bistand på 11,0 mio.kr. totalt for kommunale og 

private leverandører. Hvis der gennemføres et udbud udelukkende af praktisk 

bistand, vil det muligvis begrænse antallet af firmaer, der vælger at byde ind på 

opgaven, og det vil afspejle sig i de priser der bliver budt ind med. 

For at beregne en eventuel besparelse ved gennemførelse af et udbud, er der 

indhentet priser ved en østjysk kommune, der for nylig har gennemført et udbud på 

hjemmehjælp, altså på både personlig pleje og praktisk bistand. Den østjyske 

kommune har opnået en pris, der er næsten 39 kr. lavere pr. time end de 335,77 

kr., Varde Kommune i dag afregner de kommunale leverandører med. Hvis Varde 

Kommune opnår den samme pris, vil der være en besparelse på ca. 723.000 kr. 

totalt, hvis al praktisk bistand afregnes ud fra denne pris. 

Hvis et udbud i Varde Kommune i stedet fører til priser på niveau med priserne fra 

den østjyske kommunes tidligere udbud, vil prisen pr. time kun være 24 kr. lavere 

end den pris, vi afregner vores private leverandører ud fra. Denne pris er dog lidt 

højere, end den vores kommunale leverandører i dag afregnes med, da der i 

beregning af prisen til de private leverandører er taget højde for administrative 

overheads, såsom lønadministration. Der er derfor ikke indregnet en besparelse ift. 

de udgifter, Varde Kommune i dag har til kommunale leverandører. 

Det beregnede besparelsespotentiale fremgår af nedenstående oversigt. 

Der må forventes en engangsudgift i forhold til gennemførslen af udbud, omlægning 

af indsatser i omsorgssystemet og kontakt til de involverede borgere som forventes 

at antage ca. 180.000 kr. 
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Opnået pris på 

praktisk bistand 

Besparelse 

private 

Besparelse 

kommunale 

Besparelse total 

Scenarie 1  

(Pris 39 kr. 

lavere) 

480.000 kr. 243.000 kr. 723.000 kr. 

Scenarie 2  

(Pris 24 kr. 

lavere) 

296.000 kr. 0 kr. 296.000 kr. 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 11.000 11.000 11.000 11.000 

Forslag til ændring:     

Udlicitering af praktisk bistand     

- Scenarie 1 -723 -723 -723 -723 

- Scenarie 2 -296 -296 -296 -296 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Økonomiafdelingen bemærker, at det de senere år har været svært at rekruttere uddannet 

personale i både hjemmeplejen og på plejecentrene. Blandt andet derfor har områderne 

været nødsaget til at anvende eksterne vikarer ved sygdom svarende til 9 % af lønsummen. 

Tiltaget reducerer antallet af opgaver for hjemmeplejen og imødegår derfor også det 

personalemæssige pres, som opleves i hjemmeplejen.  
 

Personalekonsekvenser 

Grundet den personalemæssige situation i hjemmeplejen, hvor der er mangel på 

personale, vil udliciteringen af praktisk hjælp ikke medføre afskedigelser i den 

kommunale hjemmepleje. 
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P58: Budgettilpasning i forbindelse med opførelsen af 32 

demensplejeboliger til erstatning for Vinkelvejscentret 
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

Der er på budgettet afsat et beløb til opførelse af 32 demensboliger på Skovparken 

i Ølgod. De 32 demensboliger i Skovparken er under opførelse.  

Konsekvenser for serviceniveauet 

Der er i dag 33 pladser på Vinkelvejscentret, som erstattes af 32 demenspladser på 

Skovparken i Ølgod. Der sker altså en reduktion med en demensplads i forhold til 

det antal pladser, der er til rådighed i dag.   

Økonomi 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift -312 -312 -312 -312 

     

     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Økonomiafdelingen forventer en besparelse på driftsbudgettet på 502.000 kr. for 

Vinkelvejscenteret/Skovparken, på grund af nedlæggelse af en plejehjemsplads. Der 

forventes ekstraudgifter på 190.000 kr. i hjemmeplejen og til daghjems-pladser, til 

den borger der ikke kan få en demensplejebolig. 

Der er ikke tale om serviceforringelser, men alene en teknisk tilpasning i forhold til 

hjemmeplejen. 

 

Personalekonsekvenser 

Besparelsen svarer til ca. 0,5 stillinger. 

Med den personaleomsætning, der er på området, vil ændringen kunne 

gennemføres, uden at der skal ske afskedigelser. 
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P59: Ændring af aftenvagt på demensenheder 
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

I forbindelse med tildeling af værdighedsmidlerne blev det besluttet, at en del af 

midlerne skulle gå til at øge normeringen i aftenvagt i demensenhederne på 

Lyngparken (Varde), Skovhøj (Oksbøl) og Vinkelvejscentret (Ølgod). Der blev tilført 

midler svarende til en halv times ekstra tilstedeværelse om ugen pr. bolig svarer til 

en forøgelse af normeringen i aftenvagten med 8 pct. 

Værdighedsmidlerne overgår fra 2020 til det kommunale bloktilskud. 

Det er derfor muligt at reducere normeringen igen. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Den nuværende bemanding svarer til 5,5 beboere pr. medarbejder på vagt. Denne 

bemanding opleves som et absolut minimum, hvis kvalitet i plejen, værdighed, og 

et rimeligt arbejdsmiljø skal opretholdes.  

Det er tale om komplekse borgere, som ofte kræver afskærmning, som har et stort 

behov for hjælp i forhold til pleje, og faste rutiner, og hvor opgaveløsningen ofte 

tager længere tid og kræver ro, da demensen ofte gør at almindelige ord ikke er 

tilstrækkeligt til at skabe en fælles forståelse for hvad der skal foregå. Hvis der er 

uro og manglende fælles forståelse, reagerer borgerne ofte med afmagt, vrede og 

udadreageren. Mange borgere er desuden urolige og dørsøgende, og det kræver tid 

at følge, aflede eller berolige dem.  

En reduktion i aftenvagtlaget vil også få konsekvens for muligheden for at skabe 

gode rammer for socialt samvær for beboerne om aftenen. Man har oplevet, at 

midlerne har givet mulighed for at skabe bedre rammer for bedre måltidsoplevelser, 

nærvær og socialt fællesskab i aftenvagten. Nogle steder har man brugt midlerne til 

at ansætte ekstra personale til at løse opgaver omkring anretning og afrydning til 

måltider, og plejepersonalet har på denne måde fået mere tid til at være sammen 

med beboerne. 

Økonomi 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Drift -944 -944 -944 -944 

     

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Ingen 

 

Personalekonsekvenser 

Reduktionen svarer til ca. 2 årsværk i aftenvagten.  

Grundet den personalemæssige situation i ældreplejen, hvor der er mangel på 

personale, vil afviklingen ikke medføre afskedigelser. 
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P60: Ændring af dagcentertilbud 
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

Alle plejecentre driver en dagcenterfunktion, hvis formål er at tilbyde aktiviteter til 

beboerne. Der er afsat driftsmidler til en halv medarbejdertime pr. beboer pr. uge. 

Midlerne til dagcenterfunktionen blev med indførelsen af klippekortsordningen til 

plejehjemsbeboere i 2017 reduceret med cirka en tredjedel. 

I dagcenterfunktionen er der typisk ansat en aktivitetsmedarbejder, der varetager 

de daglige aktiviteter for beboerne. Alle plejecentre tilbyder, jævnfør det politisk 

vedtagne serviceniveau, gymnastik, gudstjeneste og lejlighedsvise fester. 

Derudover besluttes det på det enkelte center, hvad der skal foregå under 

dagcenterfunktionen. 

 

Et typisk aktivitetsprogram indeholder bl.a. følgende aktiviteter: 

Fællessang 1 gang/uge 

Gåtur/tur i kørestol med efterfølgende kaffe 1 gang/uge 

Stolegymnastik 1 gang/uge 

Aktivitetsdag på de forskellige afdelinger, hvor der læses, bages, spilles, synges 

m.m. 1 gang/uge 

Gudstjeneste 1 gang/14. dag 

Erindringsdans 1 gang/måned 

Aftenarrangement med kaffe 1 gang/måned 

 

Aktiviteterne er primært for centrenes beboer, men til nogle aktiviteter, f.eks. 

gudstjenester og gymnastik, inviteres borgere i nærområdet også, f.eks. fra 

ældreboliger og ældreboligcentre.  

Det er muligt at tilpasse kvalitetsstandarden i forhold til aktivitetsniveauet på 

plejecentre og reducere økonomien til dagcenterområdet. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Mange af aktiviteterne involverer frivillige. Enten fordi frivillige står for selve 

afviklingen ved at spille på et instrument, instruerer i gymnastik m.m., eller fordi de 

støtter beboerne i aktiviteten og ledsager beboerne til og fra deres bolig. Det er ikke 

usædvanligt, at der er tilknyttet op til 50 frivillige til et enkelt plejecenter.  

En meget vigtig opgave for aktivitetsmedarbejderen er at understøtte de frivillige 

ved at sørge for koordinering og de fysiske rammer for arrangementet. Det opleves 

som afgørende, at de frivillige har aktivitetsmedarbejderen som fast kontaktperson 

på centret, og at de modtager den fornødne støtte.   

En hel eller delvis reduktion af økonomien vil betyde, at det bliver vanskeligt at 

understøtte det frivillige engagement, hvilket kan medføre, at der bliver færre 

frivillige og at flere af de aktiviteter, der primært drives af frivillige, derfor stopper.  

Afviklingen af de aktiviteter der ligger i det politisk vedtagne serviceniveau, kan ikke 

rummes inden for det budget, der er tildelt til at varetage driften af plejecentret.   

 

Økonomi 

Beløb i 1.000 kr.  2021 2022 2023 2024 
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( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

Vedtaget budget 2021-2024 2.155 2.155 2.155 2.155 

Forslag til ændring:     

Besparelse ved fuld afvikling -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 

     

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Ingen bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Dagcenterfunktionen andrager ca. 5,6 årsværk. 

Ved fuld afvikling vil det være nødvendigt at afskedige en del af 

aktivitetsmedarbejderne på plejecentrene. Mange af medarbejderne vil ikke være i 

stand til at skifte til jobs i plejen, enten fordi de ikke har den rette faglige baggrund, 

eller fordi de har fysiske skavanker, der betyder, at de ikke kan varetage personlig 

pleje, dette gælder også en del af de medarbejdere, der ikke er ansat på særlige 

vilkår. Syv aktivitetsmedarbejdere er ansat i fleksjob. En er ansat i skånejob. 
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P61: Ændring/reduktion af klippekort til 

hjemmehjælpsmodtagere 
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

Der er ca. 160 hjemmehjælpsmodtagere, der har et klippekort i Varde Kommune, 

hvor de hver uge har ret til en halv times støtte til valgfrie aktiviteter. 

Klippekortet tildeles de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der har behov for støtte 

til at varetage aktiviteter i og udenfor hjemmet. Det giver den enkelte livskvalitet og 

forebygger ensomhed, og hvor denne støtte ikke kan dækkes af borgerens netværk 

eller andre kommunale indsatser.  

Det kan være aktiviteter såsom: 

- Ledsagelse til indkøb og cafebesøg 

- Ledsagelse til besøg på kirkegården 

- Ledsagelse til sociale arrangementer f.eks. foredrag og aktivitetscenter  

- Gåture/tur med kørestol i nærområdet 

- Madlavning og bagning  

- Højtlæsning, samtale eller spil  

- Hjælp til makeup og hår 

- Let oprydning 

- Oppyntning til højtider 

Klippekortet blev indført i Varde Kommune på baggrund af en puljeordning, der løb 

fra 2015 – 2016. Fra og med 2017 er midlerne til ordningen blevet lagt ind i det 

kommunale bloktilskud. Udvalget for Social og Sundhed valgte på daværende 

tidspunkt, at det fulde beløb skulle anvendes til at videreføre ordningen. Beløbet blev 

beskåret med 160.000 kr. med virkning fra 2019, idet dette beløb ikke blev brugt. 

Ordningen er værdsat af både personale og borgere.  

Det kan til enhver tid besluttes helt eller delvist at afvikle ordningen, da kommunerne 

ikke er forpligtede til at tilbyde klippekort til hjemmehjælpsmodtagere.  

Ordningen kan afvikles fuldt, eller man kan nedsætte serviceniveauet i ordningen, 

så borgerne i stedet har ret til en halv times støtte fx hver 14. dag. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

En fuld afvikling af ordningen vil ramme de svageste borgere i eget hjem, som er 

udfordrede af ensomhed og isolation. Det er sandsynligt, at nogle af disse borgere 

vil efterspørge anden hjælp, hvis de ikke længere tilbydes klippekortsordningen. Det 

er dog næppe sandsynligt, at de vil søge om at flytte i plejebolig. 

 

Økonomi 

Ved reduktion af serviceniveauet er besparelsen usikker, da kun ca. 60 % af de 

borgere, der er i ordningen, udnytter den fuldt, og hjemmeplejen kun honoreres for 

afviklede klip. Det er derfor ikke muligt at spare 50% ved at reducere 

serviceniveauet med 50%. Et konservativt estimat er, at der vil kunne spares 50% 

af indsatserne til de 60%, der udnytter den fuldt ud. 
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Økonomi 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 1.386 1.386 1.386 1.386 

Forslag til ændring:     

Fuld afvikling af ordningen -1.386 -1.386 -1.386 -1.386 

Reduktion af serviceniveauet i ordningen -333 -333 -333 -333 

 

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Økonomiafdelingen bemærker, at det de senere år har været svært at rekruttere 

uddannet personale i både hjemmeplejen og på plejecentrene. Blandt andet derfor 

har områderne været nødsaget til at anvende eksterne vikarer ved sygdom 

svarende til 9 % af lønsummen. Tiltaget reducerer antallet af opgaver for 

hjemmeplejen og imødegår derfor også det personalemæs-sige pres, som opleves i 

hjemmeplejen. 

Det kan overvejes, om der kan benyttes en anden personalegruppe end sosu-

personale.  

 

 

Personalekonsekvenser 

Ordningen andrager ca. 3,3 årsværk i hjemmeplejen. 

Grundet den personalemæssige situation i hjemmeplejen, hvor der er mangel på 

personale, vil afviklingen ikke medføre afskedigelser. 

Det vurderes, at klippekortsordningen bidrager positivt til arbejdsmiljøet i 

hjemmeplejen, da den understøtter den gode relation mellem borgere og 

medarbejdere, og bidrager til faglig alsidighed. Hjemmeplejen forventes derfor at 

blive mindre attraktiv som arbejdsplads ved ordningens afvikling.  
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P62: Ændring/reduktion af klippekort til plejehjemsbeboere 
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

Klippekort til plejehjemsbeboere eksisterer i dag som et tilbud om en halv times 

støtte til en selvvalgt aktivitet pr. uge til alle borgere der bor i permanente 

plejeboliger.  

Klippekortet kan bruges til selvvalgte aktiviteter såsom: 

- Ledsagelse til tøjindkøb, gaveindløb 

- Ledsagelse til besøg på kirkegården 

- Gåture/tur med kørestol i nærområdet 

- Klargøring til og oprydning efter gæster i egen bolig 

- Højtlæsning, samtale eller spil  

- Hjælp til makeup og hår 

- Let oprydning 

- Oppyntning til højtider 

 

Derudover udbyder plejecentrene nogle fælles aktiviteter, som rækker udover det 

sædvanlige aktivitetsprogram på plejecentrene, som klippekortsaktiviteter, hvor 

borgerne afvikler x-antal klip, hvis de deltager.  

Klippekortet til plejehjemsbeboere blev indført i Varde Kommune på baggrund af en 

puljeordning, der løb fra 2017–2018. Fra og med 2019 er midlerne til ordningen 

blevet lagt ind i det kommunale bloktilskud. Varde Kommune valgte på daværende 

tidspunkt, at det fulde beløb skulle anvendes til at videreføre ordningen. I forbindelse 

med budgetforhandlingerne 2020 blev det besluttet at klippekortet ikke længere 

skulle tilbydes til borgere på midlertidigt ophold.  

Det kan til enhver tid besluttes at afvikle ordningen, da kommunerne ikke er 

forpligtede til at tilbyde klippekort til plejehjemsbeboere. 

 

I 2019 har 81 af landets kommuner, ifølge en rundspørge fra KL, valgt at fortsætte 

ordningen, efter at den var overgået til bloktilskuddet. Seks kommuner havde dog 

ikke taget stilling til spørgsmålet på det pågældende tidspunkt. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Klippekortet til plejehjemsbeboere bliver flittigt brugt, og der gives udtryk for, at det 

har stor betydning for beboernes hverdagsliv, og at det er et stort aktiv i forhold til 

at skabe en god relation mellem plejepersonalet og beboerne. 

Afvikles ordningen vil der stadig være et begrænset omfang af fælles aktiviteter på 

plejecentrene. De svageste borgere der ikke har mulighed for at deltage i de fælles 

aktiviteter, vil blive særligt ramt af ordningens bortfald. 

 

Økonomi 
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Det skal bemærkes, at plejecentrene i forbindelse med implementering af 

klippekortsordningen, fik beskåret deres budget til daglige aktiviteter i 

dagcenterfunktionen med 1 mio. kr. på årsbasis, hvilket svarede til ca. 1/3 af det 

daværende budget. Ved en fuld afvikling af ordningen er det en mulighed at 

tilbageføre disse midler, da den økonomiske ramme for de daglige aktiviteter, som i 

dag også omfatter gruppeaktiviteter under klippekortsordningen, ellers kun vil 

række til at opretholde få og basale aktiviteter.  

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 2.775 2.775 2.775 2.775 

Forslag til ændring:     

Fuld afvikling af ordningen -2.775 -2.775 -2.775 -2.775 

Afvikling med tilbageførsel af midler til 

dagcenterfunktionen 

 

-1.775 

 

-1.775 

 

-1.775 

 

-1.775 

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Ingen bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Fuld afvikling af ordningen svarer til ca. 5,7 årsværk på plejecentrene. Klippekortet 

varetages i noget omfang af aktivitetsmedarbejdere. Mange af medarbejderne vil 

ikke være i stand til at skifte til jobs i plejen, enten fordi de ikke har den rette faglige 

baggrund, eller fordi de har fysiske skavanker, der betyder, at de ikke kan varetage 

personlig pleje, det gælder også nogle af de medarbejdere der er ansat på 

sædvanlige vilkår. Syv aktivitetsmedarbejdere er ansat i fleksjob. En er ansat i 

skånejob. 

Det vurderes, at klippekortsordningen bidrager positivt til arbejdsmiljøet på 

plejecentrene, da den understøtter den gode relation mellem borgere og 

medarbejdere, og bidrager til faglig alsidighed. Plejecentrene forventes derfor at 

blive mindre attraktiv som arbejdsplads ved ordningens afvikling.  
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P63: Ændring af indsatsen ”Aflastning til pårørende i hjemmet” 
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

Indsatsen er primært målrettet pårørende til demente borgere, som ikke kan være 

alene hjemme. Indsatsen finansieres fra budgettet til personlig og praktisk hjælp. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

9 borgere har i 2019 modtaget ydelsen afløsning af pårørende i hjemmet, i alt 199 

timer. 

Afløsning af pårørende i hjemmet er en del af den vifte af aflastende tilbud, som 

muliggør, at demente borgere kan blive i eget hjem længst muligt.  

Økonomi 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

     

Afvikling af ydelsen  -88 -88 -88 -88 

Anlæg     

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Økonomiafdelingen bemærker, at der i Varde kommune også tilbydes 

aktiviteter/samvær i Kompasklubben, et tilbud til yngre demente, samt ydelser via 

aflastningstjenesten. 

 

Personalekonsekvenser 

Besparelserne andrager ca. 0,3 årsværk i hjemmeplejen. 

Grundet den personalemæssige situation i hjemmeplejen, hvor der er mangel på 

personale, vil afviklingen ikke medføre afskedigelser. 
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P64: Ændring af indsatsen ”Træning af færden” 
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

Indsatsen ”Træning af færden” blev indført i forbindelse med Ældrepuljen og 

finansieres fra budgettet til personlig og praktisk hjælp. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

66 borgere har i 2019 fået ydelsen træning af færden, i alt 629 timer. 

Træning af færden er en ydelse, der visiteres til borgere, der har behov for støtte til 

at genoptræne eller opretholde evnen til at færdes i nærmiljøet. Formålet kan f.eks. 

være, at borgeren fortsat skal kunne være selvhjulpen i at gå ud med skrald, tømme 

postkasse eller handle ind. 

Indsatsen er en rehabiliterende indsats, der er med til at understøtte borgernes 

selvhjulpenhed. Når borgerne i længere tid kan færdes selvstændigt i nærmiljøet og 

er trygge ved at bevæge sig rundt på egen hånd, er forventningen, at de generelt 

opretholder et bedre funktionsniveau, som også har indflydelse på deres evne til at 

udføre andre dagligdags aktiviteter. Dermed kan de f.eks. også i højere grad bevare 

deres selvhjulpenhed i forhold til personlig hygiejne, og dermed efterspørge mindre 

hjælp.  

Økonomi 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Afvikling af ydelsen -277 -277 -277 -277 

     

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Økonomiafdelingen bemærker, at det de senere år har været svært at rekruttere 

uddannet personale i både hjemmeplejen og på plejecentrene. Blandt andet derfor 

har områderne været nødsaget til at anvende eksterne vikarer. Tiltaget reducerer 

antallet af opgaver for sosu-personalet og imødegår derfor også det 

personalemæssige pres, som opleves i hjemmeplejen og på plejecentrene.  
 

 

Personalekonsekvenser 

Besparelserne andrager alt i alt ca. 0,5 årsværk i hjemmeplejen. 

Grundet den personalemæssige situation i hjemmeplejen, hvor der er mangel på 

personale, vil afviklingen ikke medføre afskedigelser. 
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P65: Omlægning af serviceniveauet på plejecentre  
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

Udvalget for Social og Sundhed skal udarbejde et potentialekatalog. Et forslag i den 

forbindelse kan være at reducere budgettet til plejecentre med 2 mio. kr. 

De samlede udgifter til drift af de 12 plejecentre i Varde Kommune var i 2018 på 

189,0 mio. kr., heraf udgør lønudgifter 163,9 mio. kr. 

En reduktion med 2 mio. kr. udgør således 1,06 procent af budgettet. 

Det kan oplyses, at igennem de seneste ti år er kernemålgruppen for plejecentre, 

85+-årige vokset med 32 procent. I samme periode er antallet af plejeboliger 

reduceret med otte procent, idet flere plejecentre er omdannet til ældreboligcentre. 

I dag har vi 474 plejeboliger. Den udvikling har i sagens natur betydet, at beboere 

på plejecentre i gennemsnit har et ringere funktionsniveau end tidligere.  

Reduceres budgettet til plejecentre med 2 mio. vil konsekvensen sammen med de 

procentvise reduktioner på to procent, der sker i budgetterne i disse år, være en 

reduktion med 3,06 procent eller i alt 5,8 mio. kr. 

Forslaget forudsættes gennemført uden nedlæggelse af plejecentre eller afdelinger 

på plejecentre. 

Konsekvenserne vil være en generel reduktion i budgetterne og som følge heraf 

- forringelse af arbejdsmiljøet, 

- øgede rekrutteringsvanskeligheder (som følge af ovennævnte), 

- for beboerne  

o mindre tid til nærvær,  

o mindre mulighed for individuel hensyntagen, 

o mindre tid til rehabilitering, 

o færre aktiviteter i dagligdagen – og som en konsekvens heraf. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

På baggrund af ovenstående konsekvenser af reduktionerne er det forvaltningens 

vurdering, at nedlæggelse af et plejecenter er et alternativ, der bør overvejes. 

Økonomi 

Det foreslås, at en eventuel besparelse ikke slår fuldt ud igennem i 2021, idet 

forslaget vil medføre afskedigelse af medarbejdere omfattet af varsler om opsigelse. 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget plejecentre ex. 

Dagcentre og klippekort  

 

195.145 

 

194.820 

 

194.817 

 

194.817 

Forslag til ændring:     

Drift -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 

     

Økonomiafdelingens bemærkninger 
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Økonomiafdelingen bemærker, at plejecentrene fra 2018 har fået tilført midler fra 

Sundheds- og Ældreministeriets pulje ”Bedre bemanding i ældreplejen”. 

I 2019 drejer det sig om 2,5 mio. til forbedret normering i aftenvagten, samt 

ansættelse af sygeplejersker på plejecentrene for 2,3 mio. kr. 

Derudover er der tilført midler til at imødegå merudgifter til fast vagt på de centre, 

hvor der har været beboere med en udadreagerende adfærd.  

I 2019 er budgettet i lighed med øvrige områder, reduceret med 0,5% = ca. 1 mio. 

kr., og i 2020 og 2021 reduceres budgettet yderligere med 0,75% = 1,4 mio. kr. pr. 

år, som følge af det vedtagne effektiviseringsbidrag. 

  

Personalekonsekvenser 

Forslaget om besparelse på 2 mio. kr. på plejecentre medfører en 

personalereduktion på 5,5 stillinger, beregnet ud fra en gennemsnitsløn for en SSH 

og en SSA. Med den personaleomsætning der er på området, vil ændringen kunne 

gennemføres, uden at der skal ske afskedigelser. 
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P66: Rammer for serviceniveauet for træning SEL §86 
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

Besparelse hos Træning og Rehabilitering 

Træning jf. serviceloven ændres fra at være individuelt tilpasset den enkelte borger 

ift. mål og omfang til at være et standardforløb. Det betyder at borgeren altid får en 

bestemt mængde træning uden hensyntagen til den enkeltes behov og målene for 

træningen. 

I dag leveres træning ikke som standardforløb, men er individuelt tilpasset den 

enkelte borges behov i forhold til at nå de opsatte mål. Målene er opsat med henblik 

på at kunne mestre hverdagens gøremål i forhold til egenomsorg, husførelse og 

arbejde. Træningen afsluttes altid når målene er nået, hvis der ikke sker fremskridt 

eller når det vurderes, at borgeren kan nå målene uden terapeutfaglig bistand. 

For at hente en besparelse skal et fremadrettet standardforløb indeholde mindre 

træning end der leveres i dag. I dag modtager de borgere, der får genoptræning i 

gennemsnit 12,19 timer pr. forløb, og de borgere, der får vedligeholdende træning 

får i gennemsnit 8,9 timer pr. forløb.  

 

§86, 1 genoptræning i 2019: (232 afsluttede i 2019) 

• Kvalitetsstandarden for genoptræning = 15,5 ATA timer/forløb 

• I gennemsnit anvendt 12,19 ATA timer/forløb 

• Borgeren har nået målene for træningen helt eller delvist i 83% af tilfældene 

§86,2 vedligeholdende træning i 2019: (47 afsluttede forløb i 2019) 

• Kvalitetsstandarden for vedligeholdende træning = 11 ATA timer/forløb 

• I gennemsnit er anvendt 8,9 ATA timer/forløb 

• Borgeren har nået målene for træningen helt eller delvist i 83% af tilfældene. 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

For at realisere en reel besparelse skal standardforløbet være mindre end det der 

leveres i dag for målopfyldelse. Der leveres allerede i dag det minimum der kan lade 

sig gøre, i forhold til at nå målene for træningen. I dag er der hel eller delvis 

målopfyldelse i 83% af forløbene. Reduceres serviceniveauet vil der være flere 

borgere, der skal afsluttes inden målene er nået. Dette vil efterfølgende medføre at 

borgeren i mindre grad bliver i stand til at mestre sin hverdag uafhængigt eller med 

et minimum af hjælp. Udgifterne i hjemmeplejen vil deraf kunne stige. 

Økonomi 

Den beregnede besparelse er fremvist ved levering af standardforløb på hhv. 12 og 

8 ATA timer med en besparelse på 57.162kr. Som alternativ kan dette sænkes til et 

standardforløb på henholdsvis 11 og 7 ATA timer, hvilket vil medføre en samlet 

besparelse på 241.790 kr. 

 

Beløb i 1.000 kr.  2021 2022 2023 2024 
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( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

Vedtaget budget 2021-2024 12.133 12.128 12.128 12.128 

Forslag 1 – standardforløb med hhv 12 

og 8 ATA timer 

-57 -57 -57 -57 

Forslag 2 - standardforløb med hhv 11 

og 7 ATA timer 

-241 -241 -241 -241 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Ingen  

 

Personalekonsekvenser 

Forslag 1: personalereduktion på 5 timer pr uge. 

Forslag 2: personalereduktion på 21 timer pr. uge. 
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P67: Ophør af terapeutfaglig undervisning/vejledning af 

personalet på plejecentre og i hjemmeplejen i rehabiliterings-

tilgangen. 
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

Besparelse i Træning og Rehabilitering 

Plejepersonalet vil ikke have adgang til terapeutfaglig sparring på borgerniveau 

f.eks. i forhold til Understøttende træning, mobilisering og lejring. 

 

Terapeuter vil ikke kunne følge op på borgere, drøftet på træffetidsmøder. Det kan 

være borgere, der f.eks. har været faldet, og hvor plejepersonalet oplever en 

nedgang i funktionsniveau mm. 

 

Terapeuter vil ikke kunne deltage i tværgående arbejde som f.eks. ”I sikre hænder”, 

”Tidlig Opsporing” og KRAP eller deltage i gruppemøder, samt undervise 

plejepersonale i forhold til lejring, spisesituationer, guidning, neuropædagogik, 

sanseprofil mv.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Plejepersonalet vil ikke have adgang til den terapeutfaglige sparring, som på 

nuværende tidspunkt er på 2 timer om ugen for hvert plejecenter og i hver 

hjemmeplejegruppe. 

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 12.133 12.128 12.128 12.128 

Forslag til ændring:     

Drift -620 -620 -620 -620 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Ingen 

 

Personalekonsekvenser 

Reduktion på 2 x 30 timers nyuddannede terapeuter 
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P68: Nedlæggelse af aktiviteterne Lær at tackle  
Udvalget for Social og Sundhedsudvalget 

Beskrivelse af forslag 

Center for Sundhedsfremme har gennem flere år afviklet patientuddannelser 

indenfor kroniske sygdomme samt smerter og angst og depression. En del af de 

patientuddannelser har været gennemført i regi af konceptet ”Lær at tackle”, som 

er et standardiseret koncept udviklet i Standford og realiseret i Danmark af komiteen 

for Folkesundhed. Konceptet går ud på, at borgere, som selv har været ramt på livet 

af fx smerter, angst eller kroniske sygdom underviser andre borgere. Medarbejderne 

fra Center for Sundhedsfremme står for indledende samtaler, koordinering og 

opfølgning. Vi betaler en licens for at få lov til at bruge konceptet. Det er denne 

licens, vi har lagt ind som besparelse 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Kursuskonceptet om peer to peer vil forsvinde og borgere vil ikke længere kunne 

tilbydes Standford konceptet Lær at tackle. I stedet vil Center for Sundhedsfremme 

udvikle og afholde egne kurser inden for disse områder. Borgerne vil stadig få 

patientuddannelse, og der skæres ikke ned på medarbejdertimer. Besparelsen ligger 

i licensen. Socialpsykiatrien afvikler også flere Lær at tackle kurser på vores licens 

hvert år. Besparelsen vil derfor også få betydning for dem. På Center for 

Sundhedsfremme har vi i 2019 haft omkring 70 borgere tilknyttet kurserne.   

Økonomi 

Besparelse af licens 50.000 kr. 

   

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 6.924 6.924 6.924 6.924 

Forslag til ændring:     

Drift  -50 -50 -50 -50 

     

     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Ingen 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 

  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 109 
 

 

P69: Nedlæggelse af aktivitetsstilling i Medborgerhuset og 

flytning af pedelfunktionen  
Udvalget for Social og Sundhedsudvalget 

Beskrivelse af forslag 

Pedelfunktionerne er fra 2019 samlet i Ejendomscentret, men Medborgerhuset har 

beholdt egen pedelfunktion, da stillingen er en kombinationsstilling delt med 15 

timer til pedelfunktion samt 15 timer til aktiviteter.  

Det foreslås, at de 15 timer til pedelfunktion flyttes til Ejendomscentret og de 15 

timer til aktiviteter nedlægges. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Medborgerhuset er et ældre hus, som løbende har behov for vedligehold. Denne 

opgave skal fremadrettet løses fuldt ud af Ejendomscentret. Ejendomscentret har i 

2020 overtaget økonomien til bygningens drift og vedligehold.  

Hvis pedelfunktionen flyttes til Ejendomscenteret kan det betyde ventetid på 

reparation og vedligehold af aktivitetsmaskiner i f.eks. træværksted og ovne til 

brænding. 

Nedlæggelse af aktivitetsfunktionen vil betyde mindre støtte til aktiviteterne f.eks. 

på træværkstedet, mandegymnastik, bobspil m.m.  

Økonomi 

Besparelsen vil være 150.000 kr. til aktivitetsfunktionen, da økonomien vedr. 

pedelfunktionen overgår til Ejendomscentret. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 945 944 944 944 

Forslag til ændring:     

Nedlæggelse af aktivitetsfunktion -150 -150 -150 -150 

     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Ejendomscenteret er indforstået med at de stiller personale til rådighed for mindre 

reparationer på maskiner, på samme måde som f.eks. på skolerne med deres 

undervisningsmaterialer (f.eks. sløjdmaskiner mm). Bliver der reparationer, som de 

ikke umiddelbart selv kan klare, hjælper de med at få fat i tekniker/ håndværker, 

som ordner det og regningen betales af Medborgerhuset. 

 

Personalekonsekvenser 

Afskedigelse af 1 medarbejder 
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P70: Medborgerhusets dagfunktion som selvejende institution  
Udvalget for Social og Sundhedsudvalget 

Beskrivelse af forslag 

Medborgerhuset skal i højere grad drives af frivillige med et mindre tilskud fra Varde 

kommune. Enten ved en driftsoverenskomst som selvejende institution eller som en 

opgave, der delegeres til Brugerrådet. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Medborgerhuset har knap 500 medlemmer, og der er meget aktivitet i huset. 1600 

gange i løbet af ugen går en borger ind gennem døren. I dag drives huset i høj grad 

af medarbejdere i samspil med Brugerråd og 60 frivillige, som alle er en del af huset. 

Hvis Medborgerhuset bliver en selvejende institution, skal huset drives af 

Brugerrådet.  

Det vil sandsynligvis betyde højere kontingenter, højere udlejningspriser og større 

brugerbetaling på aktiviteter, for at Brugerrådet kan levere samme aktivitets- og 

serviceniveau. Hvis Medborgerhuset bliver en selvejende institution, vil 

momsforholdet være ændret i forhold til nuværende. 

Økonomi 

Medborgerhuset har i 2020 et budget på 1.136.000. kr. Midlerne er primært til løn 

samt en mindre del til aktiviteter. Budgettet er sammensat af midler fra Varde 

kommune samt brugerbetaling ved kontingent og indtægter ved café og værksteder, 

samt udlejning af lokaler. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 1.136 1.136 1.136 1.136 

Forslag til ændring:     

Drift  -350 -350 -350 -350 

     

     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Medborgerhuset har i 2021 et budget på 1.136.000 kr. netto. Herfra går den 

foreslåede besparelsen på 350.000 kr. = 786.000 kr.  

Hvis Medborgerhuset fremover skal drives som en selvejende institution, vil der ikke 

længere være fuld momsafløftning for institutionen. Det vil medføre, at hvor de før 

havde et nettobudget på 786.000 kr. får de nu et budget på 786.000 kr. + 23.580 

kr. Men ud af dette beløb skal der betales moms, så købekraften for Medborgerhuset 

er dermed yderligere reduceret med ca. 100.000 kr., afhængig af hvor stor en del 

der anvendes til momsbelagte køb. 

I dag er det ejendomscenteret der står for vedligehold af ejendommen i Storegade. 

Hvis Medborgerhuset bliver en selvejende institution, skal der tages stilling til hvem 

der fremover afholder udgifter til vedligehold af ejendommen samt om der evt. skal 

opkræves en husleje.      
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Personalekonsekvenser 

Det vil betyde afskedigelse af 6 medarbejdere, hvoraf en er i fleksjob og en anden i 

seniorjob. 

Brugerrådet kan vælge at ansætte medarbejdere til driften af Medborgerhuset.  
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P71: Ændring af indmødesteder i hjemmeplejen  
Udvalget for Social og Sundhedsudvalget 

Beskrivelse af forslag 

Ved at øge antallet af indmødesteder, opnås en reduceret vejtid for hjemmeplejen 

til besøg hos borgerne. Indmødesteder kunne potentielt være eksisterende 

plejecentre, som ikke fungere som indmødesteder i dag, og som har en relativ høj 

grad af hjemmeplejemodtagere tæt på. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Serviceniveauet kan potentielt øges med op mod et årsværk. Dette forudsætter dog, 

at de nødvendige faciliteter forefindes eller etableres. En nærmere undersøgelse 

heraf er nødvendig, for at konstatere det endelige effektiviserings-potentiale.  

Økonomi 

Forslagets effektivisering vil svare til lidt over et årsværk, ca. 400.000 kr., såfremt 

en implementering kan foretages uden videre. 

Det skal bemærkes, at analysens konklusioner peger på yderligere konkretisering af 

de reelle muligheder for at etablere indmødesteder på plejecentrene, samt logistiske 

udfordringer med f.eks. deling af biler med sygepleje, nattevagter mv. Det må 

forventes, at der skal foretages forskellige anlæg, såsom parkeringspladser mv., 

såfremt et eller flere af plejecentrene findes egnede som indmødesteder. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 99.054 98.818 98.818 98.818 

Forslag til ændring:     

Etablering af indmødesteder på fire 

plejecentre. -400 -400 -400 -400 

     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Økonomiafdelingen bemærker, at en egentlig besparelse ved en ændring af 

indmødesteder, vil tage en årrække at realisere, da der vil være uforholdsmæssige 

anlægsudgifter samt organisatoriske ændringer, som skal udarbejdes. Derudover 

bemærker økonomiafdelingen, at analysen viser et øjebliksbillede af, hvor 

hjemmeplejemodtagerne befinder sig, og et anlæg eller organisatorisk ændring, kan 

vise sig uhensigtsmæssig, kort tid efter det er gennemført. 

 

Personalekonsekvenser 

Effektiviseringen vil ikke resultere i afskedigelser eller ansættelser, da der i forvejen er 

rekrutteringsvanskeligheder på området. 
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P72: Udbud af rengøring  
Direktionen 

Beskrivelse af forslag 

Som følge af udbuddet af rengøring i 2019 er der sket besparelser heraf på 2 mio. 

kr. fra 2020. Serviceniveauet er ikke ændret i forhold til det tidligere udbud. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Ingen 

Økonomi 

Det årlige budget er 26,1 mio. kr. Som følge af udbuddet er der ”kun” brug for et 

budget på 24,1 mio. kr. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 26.100 26.100 26.100 26.100 

Forslag til ændring:     

Drift -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen, da opgaven udføres af private virksomheder. 
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P73: Omlægning af vikarindsats  
Direktion 

Beskrivelse af forslag 

Der skal ske en reduktion af udgifterne til brug af vikarbureauer. I 2019 udgjorde 

udgifterne til eksterne vikarer mere end 9% af de samlede udgifter på ældreområdet, 

svarende til 24 mio. kr., hvilket er langt over niveauet for øvrige kommuner i 

området. Det er vanskeligt helt at undgå eksterne vikarer, men det må anses for at 

være en realistisk målsætning, at udgiftsandelen kommer ned på 5%. Da der i stedet 

for eksterne vikarer skal være lønnet personale, der løser opgaven, vil der ved en 

sådan omlægning kunne spares 3 mio. kr. 

 

Der er en stor variation i andelen af eksterne vikarer i de forskellige områder. En 

væsentlig begrundelse for det høje niveau er ønsket om at få de rette kompetencer 

ind i organisationen. Ulempen er til gengæld, at der bliver mere ustabilitet i 

personalegrupperne, ligesom det vanskeliggør muligheden for, at det er det samme 

personale, der kommer hos modtagerne af hjælp og pleje. 

 

Forslaget ønskes af Direktionen koblet sammen med forslag D24 om en videreførelse 

af demografipulje på ældreområdet, som blev besluttet i 2016 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Bedømt ud fra serviceniveauet i nabokommuner sker der ikke en påvirkning af 

serviceniveauet, da der i stedet for brug af vikarbureauer skal ske en øgning af 

personaleantallet i de enkelte områder. 

Reduceringen af vikarforbruget med 3 mio. kr. pr. år skal primært opnås ved at 

øge fleksibiliteten i anvendelsen af de fastansatte medarbejdere på tværs af de 

nuværende medarbejdergrupper/distrikter.  

Økonomi 

Forbruget af vikarer er 24 mio. kr., hvilket udgør 9% af de samlede udgifter på 

ældreområdet. Der skal ske en omlægning fra vikarbureauer til fastansat personale. 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 

Her vist som forbruget på vikarer  

24.000 24.000 24.000 24.000 

Forslag til ændring:     

Drift -3000 -3000 -3000 -3000 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Antallet af ansatte i Varde Kommune vil stige, hvorimod udgiften til eksterne 

vikarbureauer vil falde. 
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D1: Forbedret erhvervsbyggesagsbehandling 
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Det foreslås, at der årligt tilføres erhvervsbyggesagsbehandlingen knap 1,08 mio. 

kr. svarende til to årsværk. Forslaget vil være med til at udmønte Byrådets 

vækststrategi for ”Transparent, hurtig og kvalificeret sagsbehandling”, samt 

direktionens mål om at komme i Dansk Industris top-10 for erhvervsklima. 

 

Antallet af modtagne sager er fra 2016 til 2019 steget fra 2.272 til 4.141, mens 

antallet af årsværk i byggesagsafdelingen er reduceret fra 13,5 til 11,1. Det 

gennemsnitlige sagstal per årsværk er derfor steget fra 168 til 373 svarende til 122% 

over fire år.  

 

Renset for BBR-sager, der inkluderer arbejde afledt af SKATS opgaver med 

ejendomsvurderinger, er sagstallet pr. årsværk steget fra 139 til 202 svarende til 

46% over 4 år. Den nødvendige effektivisering til at imødegå det stigende sagstal 

pr. årsværk har ikke kunnet opnås. 

 

Hertil kommer, at Bygningsreglementet har indført nye og detaljerede 

dokumentationskrav, der skal indsendes før der må udstedes ibrugtagningstilladelse 

til nyt byggeri. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens rapport af januar 2020 

”Temperaturmåling af byggesagsprocessen efter Bygningsreglement 2018” 

bekræfter at det ny bygningsreglement har forøget arbejdsbyrden for 

byggesagsbehandlingen. 

 

Driftsudvidelsen vil i praksis betyde en udvidelse af sagsbehandlingskapaciteten på 

erhvervsområdet med ca. 200 ekstra byggesager om året. Det vil medføre en 

hurtigere erhvervsbyggesagsbehandling og dermed et øget serviceniveau. 

Udvidelsen vil også udvide kapaciteten til øget dialog og vejledning af kunderne, 

samt til flere møder med kunderne på byggestedet.  

 

Dette er kriterier som kommunens erhvervsvirksomheder har givet udtryk for, at de 

lægger vægt på i deres vurdering af Varde Kommunes erhvervsvenlighed. 

 

Budgetudvidelsen vil samtidig give en større robusthed i kapaciteten til at kunne 

modstå interne som eksterne hændelser (f.eks. langtidssygemeldinger, opsigelser, 

nye tilskudsordninger med ansøgningsfrister, lovændringer, etc.), ligesom det vil 

give mulighed for større organisatorisk specialisering med hurtigere og mere 

kvalificeret sagsbehandling til følge. 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Helt konkret vil driftsudvidelsen betyde: 
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• Hurtigere sagsbehandling og svar på forespørgsler 

• Bedre oplevet service (øget brugertilfredshed) 

• Bedre tilfredshedsmålinger ift. DI og Dansk Byggeris erhvervsklimamålinger 

• Større robusthed til at modstå interne eller eksterne hændelser  

• Færre ”problemsager”  

• Styrkelse af Byrådets vækststrategi og handleplaner 

Økonomi 

Med dette forslag tilføres der 1,08 mio. kr. årligt til byggesagsbehandlingen. 

 

Der er i 2020 ansat to midlertidige årsværk til erhvervsbyggeområdet der finansieres 

af overførte midler fra Byrådets Udviklingspulje fra 2019 til 2020. Den fremadrettede 

finansiering anbefales at ske fra Udvalget for Økonomi og Erhvervs ramme til nye 

driftsønsker. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 3.600 3.600 3.600 3.600 

Forslag til ændring:     

Drift 1.080 1.080 1.080 1.080 

     

     

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Beløbet svarer til ansættelsen af 2 årsværk til byggesagsbehandling. 
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D2: Økonomirelaterede robotopgaver på tværs af 

organisationen 
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Det foreslås, at der ansættes en medarbejder, de kan løse robot-opgaver i 

tilknytning til økonomisystemet på tværs af organisationen. Det vurderes, at der er 

en rigtig stor mængde opgaver, der kan løses relateret til økonomiopgaver på tværs 

i organisationen. 

Økonomiafdelingen har den fordel ud i robotarbejdet, at den har stort kendskab til 

organisationen på tværs og har kendskab til mange af de opgaver, der udføres og 

dermed potentielt kan automatiseres via en robotløsning. Afdelingen har en stor 

kontaktflade og understøtter organisationen på flere områder. Kendskabet til 

opgaverne gør, at det er nemt at foreslå ændringer og at kunne omsætte opgaven 

til handlinger, der skal kodes. Endvidere er der en sammenhæng til opgaven omkring 

automatisering af fakturabehandlinger, LIS opgaverne og indtægtsoptimering, der 

alle handler om behandling af data. 

En ekstra stilling kan dermed understøtte det arbejde, som der udføres i forvejen til 

gavn for hele organisationen. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger  

Man kunne finansiere stillingen ved at hente pengene i forbindelse med de enkelte 

løsninger. Det giver dog en mere hensigtsmæssig incitamentsstruktur, hvis 

effekterne forbliver i de enkelte enheder, der så i stedet kan bruge effekterne som 

en del af deres arbejde med at hente de løbende effektiviseringsprocenter. 

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift 500 500 500 500 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget vil medføre en opnormering med 1 årsværk. 
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D3: Hjemmetræning, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Området ”Hjemmetræning, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste” i Myndighed, 

Børn og Familie foreslås opnormeres med særlige kompetencer på området 

svarende til en stilling. Vi begynder gerne i 2020. 

 

Forældre, der ikke ønsker at gøre brug af eksempelvis et særligt dagtilbud, 

har ret vide beføjelser til at vælge hjemmetræning, hvis barnet er i målgruppen 

herfor. 

 

Forældre, der træner et barn i hjemmet, har ret til dækning af tabt 

arbejdsfortjeneste. Der er et loft for støtten til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. 

I 2019 er loftet på 31.249 kr. om måneden. Hvis opgaven betinger en 

hjælpetræner, har vedkommende også ret til lønkompensation svarende til loftet 

for tabt arbejdsfortjeneste.  

 

Før socialrådgiveren kan tage stilling til ansøgningen, skal der være gennemført en 

udredning af barnets og familiens samlede situation. Hjemmetræning er en 

ressourcekrævende opgave for en familie, og ved bevilling af hjemmetræning er 

det derfor vigtigt, at både barnets eller den unges forhold og resten af familiens 

forhold, herunder eventuelle søskendes forhold, er undersøgt grundigt. 

Socialrådgiveren skal desuden altid vurdere, om den træning, der søges om, 

opfylder lovgivningens betingelser: 

 

• Træningen skal imødekomme barnets eller den unges særlige behov 

• Træningen skal ske efter dokumenterbare metoder 

• Forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne i forbindelse med 

træningen 

• Det ansøgte budget skal være i overensstemmelse med 

lovgivningens/revisionens krav. 

 

Ud over støtte til tabt arbejdsfortjeneste skal kommunen også forholde sig til 

bevilling af evt. nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., Udgifterne 

må ikke overstige 633.203 kr. årligt (2019-priser).  

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger  

Borgerne skal opleve god og kompetent sagsbehandling på dette stærkt 

specialiserede område samt et serviceniveau, der modsvarer deres reelle behov. 

Økonomi 

Der vil være tale om en investering, hvor opfølgning inden periodens udgang vil 

afdække, om investeringen fremover kan modsvares af mindre ressourceforbrug. 
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Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift 425 425 425 0 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget vil betyde en tilførsel af ressourcer til Myndighed, Børn og Familie svarende 

til 1 årsværk frem til udgangen af 2023. 
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D4: Aktiv opfølgning på anmeldelser i sommerhusområder 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Den oprindelige baggrund for forslaget til 2020 budgettet var, at Udvalget for Plan 

og Teknik ønskede at adressere det forhold, at sommerhusgrundejerforeningerne 

ikke mener, at kommunen prioriterer tilsynet med overholdelsen af lokalplaner og 

lovliggørelsen af overtrædelser af lokalplaner i sommerhusområderne tilstrækkeligt 

højt. Sommerhusgrundejerforeningerne mener, at kommunens manglende 

prioritering har en negativ konsekvens for den kvalitetsoplevelse brugerne har af 

sommerhusområderne.  

Udgangspunktet for projektansættelsen var de 34 anmeldelser og klagesager 

forvaltningen havde modtaget medio 2019, men som var nedprioriteret til fordel 

for tilladelsessager (byggetilladelser, landzonetilladelser, matrikulære tilladelser, 

etc.). 

Efter Udvalget for Plan og Tekniks beslutning om at fremføre et budgetønske om 

en projektansættelse og starten på den aktive opfølgning i Januar 2020, er antallet 

af anmeldelser og klagesager steget til 71 stk. i marts 2020. Stigningen er 

formentlig en følge af den forøgede omtale af emnet, som bevillingen har medført.  

Det er stadig forvaltningens erfaring med lovliggørelsessager, at de er meget 

ressourcekrævende og at antallet af sager et årsværk må forventes at kunne 

behandle vil være begrænset til størrelsesordenen 30 sager, mod normalt ca. 100 

byggesager årligt.  

Med den brede pensel vil afslutningen af 30 lovliggørelsessager årligt og 20 nye 

betyde – alt andet lige – at det vil være nødvendigt at fortsætte projektet til og 

med udgangen af 2024 for at afsluttet alle sager omkring lokalplanovertrædelser i 

sommerhusområderne. 

Uden en ”alt andet lige” betragtning vurderer forvaltningen, at der i praksis skal 

anvendes et helt årsværk til den løbende håndhævelse af sommerhuslokalplaner. 

Dette skal også ses i lyset af de 3 nye lokalplaner i Blåvand med mere ensartede 

kvalitetskrav og derfor en øget bevidsthed blandt grundejerforening og grundejere 

om de gældende bestemmelser for områdets sommerhuse. 

Forvaltningen vurderer, at der løbende skal ske en aktiv håndhævelse af 

lokalplanernes bestemmelse for at sikre en løbende efterlevelse af lokalplanerne og 

fastholde den kvalitetsoplevelse som er lokalplanernes formål. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Helt konkret vil den midlertidige driftsudvidelse betyde: 

• Imødekommelse af sommerhusgrundejerforeningernes kritik 

• Gamle anmeldte sager behandles og afsluttes 

• Forfølgelsen af lovliggørelsessager vil virke adfærdsregulerende på andre 

grundejere 

• Antallet af klagenævnssager og retssager vil stige  

• Øget antal dispensationsansøgninger, for at undgå lovliggørelsessager 

• Entreprenører og bygherrerådgivere vil give varierende tilbagemeldinger ift. 

DI og Dansk Byggeris erhvervsklimamålinger 
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Økonomi 

Med forslaget tilføres der 450.000 kr. årligt til byggesagsbehandlingen i 

sommerhusområder. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 450 450  450  450 

Forslag til ændring:     

Drift 450 450 450 450 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Det bemærkes, at dette forslag medfører en forøgelse af konto 6 med 450.000 kr. 

Forslaget er kommet fra Udvalget for Plan og Teknik, og derved ikke behandlet på 

Udvalget for Økonomi og Erhverv 

 

Personalekonsekvenser 

Permanent ansættelsen af 1 årsværk. 
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D5: Erhvervsrettet projektmedarbejder til natur- og 

miljøområdet  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

I forlængelse af den tværgående indsats for fremme af kommunens 

erhvervsvenlighed, opleves en øget efterspørgsel på myndighedsbehandling af 

tilladelser og dispensationer i natur og miljøsager. Det er blandt andet behandling af 

bygge- og beskyttelseslinjer, jordforurening og spildevandsrelaterede afgørelser i 

forbindelse med håndtering af spildevand og regnvand. En projektrelateret 

ansættelse, som vil kunne løfte sagsbehandlingen indenfor disse områder og på den 

måde forsat sikre en kontinuerlig understøttelse af udviklingen af erhvervsfremme. 

Sammenfaldende med dette har Forsvaret øget deres aktiviteter i kommunen 

betydeligt de seneste år. Blandt andet gennem flere og større øvelser og påtænkte 

udvidelser af kørespor i nye områder. Disse aktiviteter forudsætter en række 

vurderinger og tilladelser især efter naturbeskyttelsesloven. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

En projektansættelse med fokus på at understøtte de omtalte 

sagsbehandlingsområder vil forøge den samlede sagsbehandlingskapacitet.  

Økonomi 

Myndighedsbehandling indenfor natur og miljø indeholder ikke mulighed for 

opkrævning af gebyr eller brugerbetaling. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 450 450 450 450 

Forslag til ændring:     

Drift 450 450 450 450 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Det bemærkes, at dette forslag medfører en forøgelse af konto 6 med 450.000 kr. 

Forslaget er kommet fra Udvalget for Plan og Teknik, og derved ikke behandlet på 

Udvalget for Økonomi og Erhverv 

 

Personalekonsekvenser 

Projekterne vil give administrative opgaver, finansiering indgår i puljen. 
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D6: Sundhedsfarlige boliger (skimmelsvamp) 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Byggemyndigheden varetager kommunens tilsynsopgaver efter Byfornyelsesloven 

med sundhedsfarlige boliger og eventuelle kondemneringer afledt heraf. 

Dette er siden 2015 finansieret af et akkumuleret overskud fra byfornyelsesmidler. 

Det akkumulerede overskud er nu brugt, hvorfor der fra 2020 vil være et 

finansieringsunderskud på ca. 225.000 kr. årligt. 

Forslaget er, at supplere de eksisterende Byfornyelsesmidler på 278.000 kr., der 

allerede er til rådighed, med 225.000 kr. årligt for at kunne opretholde 

kommunens opgaver efter Byfornyelsesloven med sundhedsfarlige boliger. 

Opgaven med skimmelsvamp og sundhedsfarlige boliger er steget støt siden 2007, 

hvor der ingen sager var til ca. 50 sager årligt i dag. Udviklingen svarer til den 

kommuner oplever i resten af landet. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Tilsynet med skimmelramte boliger ligger ved byggemyndigheden, da den kræver 

en byggefaglig baggrund med indsigt i regelgrundlaget for byggeri.  

Forslaget betyder, at bygningsmyndigheden fortsat kan allokere et årsværk til 

opgaven uden at det har konsekvenser for byggesagsbehandlingen. 

For størstedelen af boliger betyder en tidlig indsats, at en skimmelramt bolig med 

vedligeholdelsesmangler eller fejl – gennem en påbudt renovering – ikke får lov til 

at udvikle sig til en bolig der skal kondemneres. 

For udlejningsboliger med nærliggende sundhedsfare gælder desuden, at 

kommunen har en genhusningspligt og i en periode på 10 år skal betale 

huslejedifference. Den hidtidige indsats har betydet, at kommunen indtil nu kun 

har måtte genhuse en borger pga. en sundhedsfarlig bolig. 

Indsatsen forhindrer at svage borgere bor i skimmelramte boliger og at de udvikler 

behandlingskrævende sygdomme heraf. 

Det er primært mindre lokale håndværkere, der anvendes til renoveringen af 

vedligeholdelsesmangler eller –fejl. En fortsat indsats vil derfor understøtte 

kommunens erhvervs- og vækststrategier. 

Økonomi 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 278 278 278 278 

Forslag til ændring:     

Drift 225 225 225 225 

     

Anlæg     

Budget jf. dok. 22031-16 

Økonomiafdelingens bemærkninger 
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Det bemærkes, at dette forslag medfører en forøgelse af konto 6 med 225.000 kr. 

Forslaget er kommet fra Udvalget for Plan og Teknik, og derved ikke behandlet på 

Udvalget for Økonomi og Erhverv 

 

Personalekonsekvenser 

Fastholdelse af eksisterende årsværk til arbejdet med sundhedsfaglige boliger efter 

Byfornyelsesloven. 
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D7: Realisering af ny naturparkplan for Naturpark Vesterhavet  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Naturpark Vesterhavet har nu eksisteret i fem år og mange indledende tiltag er 

gennemført for at få naturparken godt fra start. Næste skridt er at få naturparken til 

ikke blot at leve, men også til at videreudvikles. Der er behov for at øge synlighed 

og kendskab til naturparken, samt styrke og udvikle nye samarbejder for at kunne 

tilbyde enestående naturoplevelser og naturforståelse til de mange besøgende. 

I efteråret 2019 blev Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024 vedtaget 

af Byrådet, og herefter kunne Friluftsrådet godkende naturparken som en certificeret 

del af Danske Naturparker for en ny femårig periode. Certificeringen stiller krav om 

økonomi til videreudvikling og realisering af naturparkplanen.  

For at kunne løfte indsatserne i naturparkplanen søges der derfor om finansiering til 

igangsætning af indsatser og administration til igangsætning.  

En indsats, der allerede står for døren er implementering af et større 

udviklingsprojekt under Danske Naturparker. Projektet indeholder en række 

afprøvede koncepter, der kan implementeres i de enkelte naturparker. De 

deltagende naturparker får bl.a. faglig sparring, formidlingsmaterialer og 

uddannelsesforløb. Den enkelte naturpark skal stå for en medfinansiering i form af 

løntimer. 

Naturparkrådet støtter op om deltagelse i projektet og har besluttet at implementere 

koncepterne VILD MAD og Lokale Guider. Deltagelse i projektet vil give et stort og 

tiltrængt løft af Naturpark Vesterhavet i forhold til markedsføring, naturoplevelser 

og naturformidling. For at kunne implementere de to koncepter, søges der om 

finansiering af løntimer. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Naturparkplanen indeholder en række konkrete målsætninger og indsatser, der skal 

højne kvaliteten af naturparkens tilbud til turister og borgere. Samtidig vil 

indsatserne understøtte iværksætteri og virksomhedsudvikling med naturparken 

som det bærende element for f.eks. konceptudvikling af oplevelsesøkonomi, 

formidling mv. 

Økonomi 

Der er ikke afsat midler til gennemførelse af naturparkplanen.  

Udviklingsprojektet i Danske Naturparker udgør en samlet økonomi på 11,9 mio. kr. 

og har fået tilsagn om 6,7 mio. kr. fra Nordea-fonden. De enkelte naturparker står 

for medfinansiering i form af løntimer til implementering af koncepterne. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 204 204 204 204 

Forslag til ændring:     

Drift 300 300 300 300 

     



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 126 
 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Realisering af den nye naturparkplan herunder deltagelse i udviklingsprojektet vil 

ikke kunne løftes med nuværende normering på ca. 0,7 årsværk. 

 

 

  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 127 
 

D8: Vi i Naturen Events 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Udvalget for Plan og Teknik har de seneste år haft ansvaret for fordelingen af 

midler til Vi i Naturen Events. Det drejer sig om Varde Å Dag, Karlsgårde Dag, 

Naturparkugen, Nationalpark Dag, Skovens Dag og Halloween i det tidligere Varde 

Sommerland. Ved seneste budgetaftale i 2019 blev denne pulje reduceret fra 

250.000 kr. til 125.000 kr.  

 

Tovholderne bag Varde Å Dag har sidenhen meddelt, at arrangementet ikke kan 

afvikles med de tildelte midler. Ligeledes er der kommet tilbagemeldinger om, at 

den reducerede tildeling af midler vanskeliggør gennemførelse af de øvrige events. 

På den baggrund stilles der forslag om at justere puljen til det oprindelige beløb. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Vi i Naturen Events danner ramme om store unikke naturoplevelser og fortællingen 

om visionen. Det er særligt her, at borgerne mærker visionen og besøgende får øje 

på kommunens store naturværdier.  

 

På få år er arrangementerne udviklet og vokset både hvad angår deltagerantal, 

mængden af frivillige og kvaliteten af aktiviteter. Arrangementerne trækker hvert 

år flere tusinde borgere og turister ud i naturen til store oplevelser og er lig med et 

stort fællesskab, stolthed og ikke mindst synlighed af kommunens naturområder.  

Økonomi 

Det nuværende budget er på 125.000 kr. årligt. Hvis ønsket imødekommes, vil der 

fremover være 250.000 kr. til rådighed til medfinansiering af Vi i Naturen Events. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift) 

2020 2021 2022 2023 

Drift  125 125 125 

     

Anlæg     

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser 
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D9: Højnelse af serviceniveauet på offentlige toiletter 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Vej og park har budgettet for ren- og vedligeholdelsen af kommunens offentlige 

toiletter. Renholdelsesniveauet og åbningstider på de respektive lokaliteter 

afhænger dels af antal besøgende og årstid. Vej og Park varetager rengøringen om 

vinteren og i sommerperioden, 1.4. - 31.10, varetages renholdelsesopgaven af 

eksternt firma. 

Hvert andet år foretager ProVarde en gæstetilfredshedsundersøgelse møntet på 

lokaliteterne Henne og Blåvand, hvor gæsterne også bliver spurgt om tilfredsheden 

med kommunens offentlige toiletter. Scoren på toiletter var i 2019 på hhv. 3,6 og 

3,9. Vej og Park ønsker at højne niveauet med ekstra rengøring hen over året samt 

at flere toiletter skal være åbne i vinterperioden – forventet merudgift på 75.000 kr.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Serviceniveauet øges ved ekstra rengøring hen over året og at der er vinteråbent på 

flere toiletter. 

Økonomi 

Den forventede merudgift vil hovedsagelig anvendes til ekstra rengøring i 

skuldersæsonen forår og efterår, hvor rengøringen varetages af eksterne firma. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024  ? ? ? 

Forslag til ændring:     

Drift 75 75 75 75 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

De personalemæssige konsekvenser er begrænsede. 
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D10: Omlægning af grønne spots i parker og grønne områder 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Vej og park har vedligeholdelsen af kommunens grønne områder. I vedligeholdelsen 

indgår renholdelse, beskæring og udtynding. Mange af de grønne områder er 

etableret for mere end 40 år siden og flere af områderne er blevet ”trætte” og det 

dengang tiltænkte udtryk er forsvundet. Disse ”trætte” områder (eksempelvis 

trekantbedene i det grønne område syd for Ølgod by) ønskes omlagt og disse større 

omlægninger kan ikke rummes inden for Vej og Parks budget for vedligeholdelse. 

Derfor ønskes afsat 100.000 kr. over årene til omlægning af grønne spots.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Serviceniveauet forbliver den samme som i dag, men områdets tiltænkte udtryk 

genskabes eller nytænkes i et fagligt perspektiv til glæde for borgerne. 

Økonomi 

Merudgiften på den 100.000 kr. er sammensat dels af udgifter til mand- og 

maskintimer dels udgifter til planter. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 10.431 ? ? ? 

Forslag til ændring:     

Drift 100 100 100 100 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Der forventes en personaleudvidelse på 4 uger for en medarbejder. 
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Side 130 
 

D11: Årlig slåning af vandførende grøfter 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 
Græsslåning i kommunens vejrabatter / grøfter har både et visuelt, praktisk og trafiksikkerhedsmæssigt 

formål. Det visuelle formål er at sikre, at arealerne har et velplejet udseende. Det praktiske formål er at 

sikre, at frø, plantedele og fremspirende træer ikke spirer/vokser langs grøfter. Endvidere kan langt græs 

forringe afvandingen i grøfter. Slåning af grøfter sikrer dræning og vandring af vejvand med henblik på 

at sikre trafiksikkerheden.  

Efterår/vinter 2019 har været en meget våd periode hvor vi var udfordret på at holde vores grøfter 

optimalt drænende.  

Vi ønsker at slå alle kommunens vejgrøfter om efteråret for at sikre et optimal afvanding af grøfter. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 
Alle vandførende vejgrøfter ønskes slået en gang årlig mod hver anden år som er serviceniveauet i dag. 

Økonomi 

I opgaven indgår mand-og maskintimer i alt ca. 130.000 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift 130 130 130 130 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Der forventes en personaleudvidelse på 5.5 uger for en medarbejder.   
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D12: Udvidelse af sæson for bekæmpelse af ukrudt ved 

brænding på befæstede arealer 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Ukrudtsbekæmpelsen har hovedsageligt til formål at minimere generne for færdslen og for at undgå, at 

vejens, stiens eller arealets elementer nedbrydes. Ukrudtsbekæmpelse af æstetiske grunde, udføres 

hovedsageligt i parker, på torve og i byrum, hvor der ønskes et pænt udtryk. For at hindre nedbrydning 

af belægningerne, er det nødvendigt at bekæmpe de plantedele, som er under belægningerne. Rødder 

som ikke bekæmpes, kan stadig vokse og sætte nyt ukrudt, som fortsat vil ødelægge belægningerne. 

På grund af det milde vejr om vinteren er ukrudtet allerede i februar begyndt at pible frem mellem fliser 

og langs kantsten. Vej og park ønsker at udvide sæsonen for bekæmpelse af ukrudt. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 
I dag foregår ukrudtsbekæmpelsen i perioden fra den 01.04 til 31.10. Perioden ønskes udvidet med 14 

dage før og eftersæson samt 3 uger i sommerferien.  

Økonomi 

I opgaven indgår mand-og maskintimer i alt ca. 180.000 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift 180 180 180 180 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 
Der forventes en personaleudvidelse på 7 uger for en medarbejder. 
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D13: Forskønnelse af de eksisterende helleanlæg 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Helleanlæg anvendes bland andet ved fodgængerovergange uden lyssignal og ved 

veje, hvor den tværgående trafik skal sikres. Helleanlægerne er etableret ved 

skoler, boligområder samt på lange lige vejstrækninger, hvor man aktivt ønsker at 

hastighedsregulere trafikken. Andre steder laves små helleanlæg for at beskytte 

vejskilte mod påkørsel.  Helleanlægerne er hovedsagelig etableret i chaussésten og 

indrammet i kantsten.  

For at sikre et velplejet udsende ønsker vej og park at støbe eller styrkefuger de 

eksisterende helleanlæg for at minimere fremkomst af ukrudt. Der vil resultere i 

bedre renhold samt et pænere visuelt helhedsindtryk.    

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 
 

Anvendelse styrkefuger vil minimer væksten af ukrudt, der vil resultere i pænere 

visuelt helhedsindtryk.    

 

Økonomi 

I opgaven indgår mand-og maskintimer i alt ca. 100.000, -. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift 100 100 100 100 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Der forventes en personaleudvidelse på 4 uger for en medarbejder. 
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D14: Klimakonto (Omdanne nuværende vinterkonto til en 

klimakonto)  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Med baggrund i de senere års milde vintre foreslås det at omdanne nuværende 

vinterkonto til en klimakonto. I de senere år har de milde vintre betydet langt færre 

udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse – men til gengæld har de store 

mængder vand betydet problemer med meget vand i viadukter, grøfter og på veje. 

Derfor er der behov for at kunne bruge flere midler til disse områder. Ved at 

omdanne vinterkontoen til en klimakonto vil der blive brugt midler til 

vinterbekæmpelse, når der er vinter og brugt midler til vandbekæmpelse, når der 

kommer regn.  

I dag er vinterkontoen på 11,9 mio. kr. årligt. I 2019 var der et mindreforbrug på 

4,9 mio. kr. og der forventes også et mindreforbrug i 2020.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Ingen konsekvenser for serviceniveauet for vinterbekæmpelsen, men en udvidet 

service for klimabekæmpelse. 

Økonomi 

 

Forslaget kræver ikke tilførsel af flere midler, men godkendelse af at udvide 

nuværende vinterkonto til også at omfatte klima (vand) relaterede udgifter. 

 

Kontoen reduceres med 135.000 kr. for at finansiere øvrige driftsønsker i Vej & Park. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 11926 

 

11926 

 

11926 11926 

Forslag til ændring:     

Drift -135 -135 -135 -135 

     

Anlæg 0 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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D15: Skolernes brug af idrætsfaciliteter, rammeaftale og 

fordelingsmodel 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Udvalget for Børn og Læring har på møde den 19. maj 2020 besluttet at fremsende 

budgetønske vedr. rammeaftale med hallerne om skolernes brug af 

idrætsfaciliteter samt fordelingsmodel. 

 

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 21. januar 2020 en procesplan for 

udarbejdelse af en rammeaftale for skolernes brug af halfaciliteter i kommunen. 

 

Hensigten med arbejdet frem mod en rammeaftale er dels at afdække forhold 

vedrørende skolernes brug af idrætsfaciliteter og gennem interessentinddragelse at 

få udarbejdet én fælles rammeaftale som vil skabe mere ensartede og 

gennemsigtige vilkår for folkeskolernes anvendelse af idrætsfaciliteter i 

kommunen.  

 

Som et element i procesplanen er der dels afholdt et dialogmøde, hvor 

interessenterne var indbudt til dialog med Udvalget for Børn og Læring samt 

Udvalget for Kultur og Fritid. På dette møde blev der nedsat en arbejdsgruppe med 

repræsentanter for hallerne, skoleledelserne, de politiske udvalg samt 

forvaltningen. 

Denne arbejdsgruppe har afholdt 3 virtuelle møder og har på disse udarbejdet et 

forslag til en ny fordelingsmodel samt et udkast til en overordnet rammeaftale for 

skolernes og hallernes samarbejde om benyttelse af idrætsfaciliteter. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Formålet med udarbejdelse af en fælles rammeaftale er dels at bidrage til at skabe 

gennemsigtighed for såvel skoler som haller og svømmehaller ved bl.a. at beskrive 

rammerne for folkeskolernes adgang til og anvendelse af faciliteter ved hallerne. 

En rammeaftale vil yderligere tydeliggøre hallernes og skolens råderum, 

forpligtelser og ansvar, ligesom den har til hensigt at danne ramme for økonomien 

i forbindelse med skolernes brug af idrætsfaciliteter ved haller og svømmehaller. 

Økonomi 

Forslaget vil medføre en merudgift på 45.833 kr. i 2021, 110.000 kr. i 2022, 270.417 

kr. i 2023 og 495.000 kr. i 2024 og fremover. 

 

Udgiften afhænger af antal klasser og antallet af undervisningstimer i idræt. 

 

I skoleåret 2020/2021 finansieres udgiften af den afsatte 2 mio. kr. pulje under 

Udvalget for Børn og Læring. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

Rammeaftale   46 110 270 495 

Anlæg     
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Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen  
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D16: Idrætsfaciliteter på Ølgod skole 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Udvalget for Børn og Læring har på mødet den 19. maj 2020 besluttet, at 

fremsende forslag vedr. Idrætsfaciliteter på Ølgod Skole til Byrådets 

budgetdrøftelser for 2021. 

 

Forslaget går ud på nedrivning af eksisterende gymnastiksal og reetablering af 

området efter nedrivning.  

 

Nedrivningen af gymnastiksalen vil med den nuværende tildelingsmodel føre til en 

merudgift for skolen, da alt idrætsundervisning nu skal foretages i lejede faciliteter. 

Det vurderes, at disse faciliteter vil kunne lejes i Ølgod Hallen, hvilket vil resultere i 

en merudgift på 233.000 kr. årligt når alle elever skal have idræt i hallen. 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forslaget vil give eleverne på Ølgod Skole en bedre ramme for idræt og 

bevægelse. 

 

Hallen ligger i umiddelbar tilknytning til skolen. 

Økonomi 

 

Den årlige merudgift er beregnet til 233.000 kr. I skoleåret 2020/2021 finansieres 

merudgiften af den afsatte pulje på 2 mio. kr. under Udvalget for Børn og Læring. 

 

Der er i anlægsbudgettet i 2020 afsat 2.940.000 kr. til renovering af bygninger på 

Ølgod Skole.  

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

Idrætsfaciliteter ved Ølgod Skole   97 233 233 233 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen  
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D17: Mere idræt og bevægelse i skolen   
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Med inspiration fra Svendborgprojektet med etablering af idrætsskoler med 6 

lektioners idræt om ugen foreslås metoderne fra Svendborgprojektet gennemført 

på 3-4 skoler i Varde Kommune efter frivillighedsprincippet.  

 

Svendborg projektet viste overbevisende resultater 

• Børnene på idrætsskolerne får en nedsat risiko for type II diabetes til næsten 

det halve af normalt 

• Børnene bliver i bedre fysisk form 

• Børnene får bedre koordination og balance 

• Børnene bliver stærkere 

• Børnene bliver mindre fede.   

• Fede børn har størst risiko for overbelastningsskader 

• Børnene får lavere risiko for rygproblemer 

 

De sundhedsmæssige effekter er især markante for de børn, der normalt ikke 

dyrker idræt i fritiden. Den ekstra idræt i skolen viser særlig effekt hos de børn, 

der sundhedsmæssigt og motorisk tilhører de 10 % svageste. 

 

Ud over disse resultater har idrætsskolerne erfaret, at 

• Der er mere udeliv på skolerne 

• Der er færre konflikter i skolegården 

• Der er mere samarbejde mellem lærere og pædagoger 

• Der er mere bevægelse og koncentration i flere fag 

• Der er mere ro i timerne 

 

Indsatsen består af 6 lektioner idræt for børn i 0.-6. klasse. I Svendborg Kommune 

etableres de 6 idrætslektioner ved at supplere 2 idrætslektioner med 4 lektioner 

understøttende undervisning, der konverteres til fagopdelt undervisning.  

 

Indsatsen i Varde Kommune kan med fordel understøttes af en idrætskonsulent, 

som kan forankres i Børn og Læring eller Kultur og Fritid, og i samarbejde med 

lokale foreninger. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Elever i 0.-6. klasse vil få forøget idrætsundervisningen til 6 lektioner om ugen. 

Idrætsundervisningen vil mindst i de 4 timer følge konceptet med aldersrelateret 

træning. Skolerne får mulighed for at profilere sig som idrætsskoler. 

 

Mere idræt i skolen ses i sammenhæng med indsatsområdet ”Sund kultur for hjerne 

og krop”, som formuleret i den nye Børne og ungepolitik lyder således 

Børn og unge i Varde Kommune skal opleve, at de er en del af et sundheds-

fremmende fællesskab på tværs af alder og på tværs af fysisk og psykisk formåen. 

Fysisk aktivitet har betydning for børns læring og trivsel, og bevægelse har positive 

effekter på den mentale og fysiske sundhed. Udvalget for Børn og Læring ønsker 

derfor at sætte fokus på bevægelse. 

Mere idræt i skolen vil derudover understøtte arbejdet mod Varde Kommunes vision 

Vi i naturen. 
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Økonomi 

I Svendborg Kommune er den årlige omkostning er 4,3 mil. kr. for samtlige klasser 

i målgruppen, og udgiften er udregnet som forskellen på lønnen til understøttende 

undervisning og fagopdelt undervisning.  

 

Hvis modellen skulle gennemføres for 3-4 skoler i Varde Kommune, vil udgiften til 

driften estimeret være ca. 1½ mio. kr. inklusive andel af ansættelse af 

idrætskonsulent. De 1.250.000 kr. gives som et tilskud til at udbyde 4 ekstra 

idrætsundervisningslektioner pr. klasse, kompetenceudvikling af lærere og evt. 

udgifter til ekstra halleje. De deltagende skoler skal reservere hovedparten af den 

understøttende undervisning til deltagelse i projektet for årgangene fra 0.-6. kl. 

Kompetenceudviklingen består af et 45 timers kursus og kan udbydes af 

Svendborgkurserne til idrætslærere og evt. andre herunder pædagoger med 

kompetencer og interesse for idræt. Kurset koster ca. 5.000 kr. pr. deltager. 

 

Ansættelse af en idrætskonsulent vil koste ca. 250.000 kr. pr. år (0,5 stilling) 

 

Finansieringen tænkes tilvejebragt dels ved kommunal finansiering, dels ved 

fondsansøgninger. Såfremt fondsansøgninger ikke imødekommes, vil projektet 

blive tilbudt færre skoler. 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

Mere idræt i skoletiden   417 1.000 1.000 1.000 

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ansættelse af idrætskonsulent 0,5 stilling 
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D18: Projekt ”Alle unge skal med” 
 

Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Projektet ”Alle unge skal med” har det overordnede formål at sikre, at alle unge 

træffer valg om uddannelse og fremtidige job, på så oplyst et grundlag som muligt, 

for herigennem at nedbringe antallet af unge, der ender på offentlig forsørgelse, 

når de fylder 18 år.  

 

Projektet har kørt i 2 år, hvor børn og læringsudvalget har afsat projektmidler til 

udgangen af budgetåret 2020. Derved har projektet indtil videre været finansieret 

af udvalgets 2 millions-pulje samt fælles bevilling til Ungdommens 

Uddannelsesvejledning, Erhvervsplaymakeren og Ungdomsskolen (se evt. bilag 

18/1354).  

Projektets resultater er solide og ligeledes har evalueringer været positive. Derfor 

ansøges der om varig driftsfinansiering i forbindelse med kommende 

budgetseminar. Hvis finansieringen imødekommes, vil projektet kunne udbredes til 

alle 8. klasses elever i Varde kommune.  

 

Om projektet 

Målgruppen er primært 8. klasses elever med særlig fokus på ikke-

uddannelsesparate og uafklarede elever.  

Aktiviteterne i dette projekt er kendetegnet ved, at der tages udgangspunkt i at 

styrke området uddannelse og job i folkeskolen via særligt tilrettelagt forløb, samt 

at skabe grundlag for tværfaglig vidensdeling og kompetenceudvikling via styrket 

tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde. 

 

Aktiviteterne grupperer sig i følgende typer: 

• Tværprofessionelt samarbejde mellem folkeskolerne, Ungdommens 

Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen, Erhvervsplaymakeren og lokale 

virksomheder. 

• Uddannelse af fagprofessionelle i Dit Road Map (vejledningsværktøj for 

unge) 

• Karrierelæring 

• Valgkompetence 

• Viden om sig selv 

• Vejledning som klasseundervisning og opkvalificering af den individuelle 

vejledning  

• Virksomhedsbesøg 

Med udgangspunkt i ovenstående aktiviteter er nye tværprofessionelle løsninger, 

nye faglige tiltag og nye arbejdsrutiner løbende blevet afprøvet og tilpasset. 

Sideløbende med udviklingssporet ”Alle unge skal med” har klasserne været 

tilknyttet de i forvejen etablerede brobygningsforløb og vejledningsindsatser i 

kommunen. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 
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Ingen 

 

Økonomi 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift 500 500 500 500  

    

Anlæg     

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 
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D19: Idrætstalentlinjeklasser 
Udvalget for Børn og Læring og Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Forsøget med Idrætstalentlinjeklasser gøres permanent og udvides til også at lægge 

i andre skoledistrikter. 

Siden 2015 har det på skolerne i Varde by været muligt at dyrke sin idræt på 

talentniveau som en del af skoledagen fire timer om ugen i form af fodbold, 

håndbold, badminton og siden 2017 golf. Alle udskolingselever har kunnet være med 

uanset skoledistrikt. 

Denne ordning gøres nu permanent, hvor der hvert tredje år tages stilling til, hvilke 

idrætsgrene skal være en del af ordningen. Ordningen bredes ud til andre 

skoledistrikter i det omfang, at der er foreninger og klubber, som vil være med. 

Der er plads til seks foreninger/sportsgrene ved en samlet finansiering på 450.000. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Idrætstalentlinjeklasserne gør det muligt for idrætsgrenene at tilbyde deres mest 

talentfulde udøvere et ekstra niveau i forhold til træning. Evalueringen af ordningen 

viser, at skolelederne finder, at det gavner deltagernes læring og akademiske 

færdigheder. 

Ordningen vil også fastholde skoleelever i Varde Kommune frem for, at de søger 

lignende ordninger i nabokommunerne. 

Økonomi 

Erfaringerne viser, at det i gennemsnit koster 75.000 kr. om året per sportsgren, 

hvilket dækker klubbernes udgifter til trænere, materialer, halleje, baneleje mv. 

Finansieringen på sammenlagt 450.000 kr. deles mellem Udvalget for Kultur og Fritid 

og Udvalget for Børn og Læring. 

Udgifter til administration og koordinering hos Kultur og Fritid og på skolerne dækkes 

af de respektive afdelinger. 

Udvalget for Kultur og Fritids andel foreslås finansieret ved at afskaffe 

Eliteidrætspuljen på 215.000 kr. Puljen støtter to-fire eliteidrætsprojekter i klubber 

og foreninger i Varde Kommune. De resterende 10.000 kr. finansieres fra udvalgets 

ramme til driftsønsker. 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift (Førn og Læring) 225 225 225 225 

Drift (Kultur og Fritid) 225 225 225 225 

Forslag til finansiering: Afskaffelse af 

Eliteidrætspuljen (Kultur og Fritid) 

-215 -215 -215 -215 

I alt 235 235 235 235 

 



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 142 
 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Økonomiafdeling bemærker, der ikke er afsat midler under Børn og Læring til 

idrætstalentlinje. 

Personalekonsekvenser 

Ingen  
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D20: Bevilling til Vadehavets Formidlerforum    
Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Vadehavets Formidlerforum (VFF) drives af Nationalpark Vadehavet og bistår 

kommunerne med at udvikle og koordinere formidlingen af Vadehavet. Til det er der 

via fælles midler fra Vadehavskommunerne og Nationalpark Vadehavet ansat en 

koordinator. 

VFF løser helt konkret følgende opgaver i samarbejde med Vadehavskommunerne: 

- Udvikling af codes of conduct ift. hvordan besøgende skal forholde sig, når 

de besøger Vadehavet 

- Undervisningstilbud 

- Kompetenceudvikling af naturvejledere 

- Markedsføring 

- Udvikling af lejrskoletilbud 

- Knytter natur, kultur og sundhed sammen 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Med forslaget forlænges indsatsen til 2021-2024, hvorved det nuværende 

serviceniveau opretholdes. 

 

Økonomi 

Varde Kommunes bidrag vil årligt i perioden være på 70.000 kr. ud af en samlet 

kommunal medfinansiering på  283.000 kr. om året, hvor Tønder, Fanø og Esbjerg 

skal finansiere resten. Hertil kommer finansiering fra Nationalpark Vadehavet på 

450.000 kr. og eksterne fonde på 400.000 kr. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift 70 70 70 70 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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D21: Justering af driftstilskud til haller 
Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Med forslaget sker der en efterregulering af kontoen til Outrup Kultur og 

Idrætscenter, som siden 2015 har modtaget driftstilskud til en minihal uden at 

kontoen er blevet efterreguleret. En minihal modtager 55.000 kr. i årligt 

driftstilskud. 

 

Der sker også en justering af den konto, hvorfra driftstilskuddet til de kommunale 

haller i form af Alslev Hallen, Billum Hallen, Jacobi-hallen og Lykkesgårdshallen 

betales. På grund af forskelle i fremskrivningsprocenter er der over årene opstået 

et merforbrug, som i 2020 er på ca. 300.000 kr. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Merforbruget er gennem årene dækket ind af mindreforbrug andre steder på Kultur 

og Fritids rammebevilling. 

Økonomi 

Det er beregnet, at driftskontiene i 2020 til de kommunale idrætshaller og til Outrup 

Kultur og Idrætscenter vil have et merforbrug på 355.000 kr. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift 355 355 355 355 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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D22: Danmarks bedste foreningskommune 
Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Til at styrke betjeningen af foreningerne i Varde Kommune foreslås det at opnormere 

foreningsservicen med et årsværk. Det vil give mulighed for et mere opsøgende og 

understøttende arbejde i forhold til foreningerne ved besøg hos alle foreninger i løbet 

af en byrådsperiode, rådgivning i forhold til foreningsudvikling og projekter, 

decentral foreningsbetjening en gang om måneden i de lokaler haller, gratis kurser 

til at understøtte foreningslivet, projekter for at udvikle foreningslivet til gavn for de 

mest foreningsuvante borgere mv. Opnormeringen af servicen vil også give 

forvaltningen bedre muligheder for at understøtte og udvikle foreningslivet på den 

anden side af coronakrisen. 

Det vil være Kultur og Fritidsstaben, der bredt involveres i dette for at sikre, at der 

er sammenhæng mellem den øvrige betjening af foreningerne og det opsøgende og 

understøttende arbejde. Det vil skabe genkendelighed hos foreningerne, og det vil 

også sikre, at Varde Kommune har en højere grad af føling med udviklingen i 

foreningslivet. 

Der er +27.000 medlemmer af foreningerne i Varde Kommune, hvilket giver en 

foreningsdeltagelse på 55,1%, hvilket er tredjemest på landsplan, når man ser bort 

fra de små ø-kommuner. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forslaget vil øge kommunens service over for foreningerne og dermed understøtte 

foreningerne i Varde Kommune. Det vil understøtte målsætningen om Danmarks 

bedste foreningskommune og ambitionerne i byrådsgrundlaget om en hel 

fyrtårnskommune med foreninger og frivillighed som fyrtårne til at skabe et alsidigt 

og varieret fritids- og kulturliv. Samtidig skaber det også en attraktiv arbejdsplads i 

forvaltningen ved at foreningsmedarbejderne også kommer ud i foreningslivet frem 

for som nu, hvor næsten al arbejdet sker bag en skærm. 

Økonomi 

Forslaget indbefatter løn til en medarbejder. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift 565 565 565 565 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Der vil ske en opnormering på et årsværk i Kultur og Fritids-staben. 
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D23: Tiltag til at imødegå den demografiske udvikling 
Udvalget for Social og Sundhed 

Beskrivelse af forslag 

Tiltag til at imødegå den demografiske udvikling: 

Social og Sundhedsudvalget har fokus på at imødegå udgifter, som er afledt af den 

demografiske udvikling, hvor flere bliver ældre og flere får kroniske sygdomme, 

men også udviklingen i det nære sundhedsvæsen, hvor kommunen varetager flere 

opgaver.  

 

Demografien udfordrer flere fagområder indenfor ældreområdet og giver afledte 

effekter som er svære at indarbejde i en egentlig demografimodel, som typisk 

vedr. direkte afledte effekter i aktivitetsbudgetter f.eks. i hjemmeplejen og 

hjælpemidler. 

Områder, hvor der også kan arbejdes med imødegåelse af det demografiske pres 

er blandt andet:  

• Øget indsats på de midlertidige pladser.  Pladserne er et vigtigt element i 

forhold til strategien om at begrænse behovet for udvidelse af antallet af 

plejeboliger, da det både er her borgere med akutte behov hjælpes, men 

også ofte en indgang til en permanent plejebolig. Erfaringer fra 

døgnrehabiliteringsafdelingen har vist, at grundig og rettidig involvering af 

borgeren, udredning og opfølgning, er vigtig for at få forløst borgerens fulde 

potentiale og få dem videre til næste skridt i deres forløb. Projektet har vist, 

at man kan optimere opholdsperioden på de midlertidige pladser, hvorved 

flere borgere kan få glæde af pladserne og dermed imødegå det 

demografiske pres. Derfor ønskes praksis udvidet til alle midlertidige 

pladser. 

 

• Forbyggende hjemmebesøg, som er udfordret på en større gruppe borgere, 

som skal tilbydes besøg. 

  

• Der er stadigt flere borgere, som får behov for sygeplejefaglige indsatser. 

For at imødegå dette vil sygeplejen sætte større fokus på rehabilitering af 

borgere, der modtager sygepleje indsatser, herunder medicinhåndtering, 

som er en af de største opgaver både i hjemmeplejen og i sygeplejen. 

 

• Derudover vil flere borgere i sygeplejen betyde, at området vil være nødt til 

at udvide antallet af sygeplejeklinikker, så de flere borgerne kan betjenes 

på klinik og dermed imødegå stigende udgifter ved omlægning af tilbuddet.  

 

• På det specialiserede område bliver borgerne også ældre end tidligere og 

dette betyder, at der er behov for en større sundhedsfaglig indsats 

(sygepleje) på området.  

 

Der kan være flere andre områder som er i spil og udvalget for Social og Sundhed 

ønsker derfor at der afsættes en pulje, som kan imødegå konsekvenserne af den 

demografiske udvikling.  
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Økonomi 

I forbindelse med at der til budget 2021-2024 skal udarbejdes et potentialekatalog, 

har Social- og Sundhedsudvalget mulighed for at komme med nye ønsker for 2 mio. 

kr. På udvalgets møde den 9. juni besluttede udvalget at indstille, at de 2 mio. kr. 

afsættes til iværksættelse af konkrete tiltag til at imødegå den demografiske 

udvikling på social, sundhed og ældreområdet.  

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift 2.000 2.000 2.000 2.000 

     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Der er afsat 3,2 mio. kr. i driftsbudgettet til udvidelse af plejecenterpladserne. 

Dette tiltag forventes ligeledes at imødegå det demografiske pres i hjemmeplejen.  

 

 

Personalekonsekvenser 

Afhænger af de konkrete tiltag. 
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D24: Videreførelse af demografipulje på ældreområdet 

(Hjemmeplejen)  
Direktionen 

Beskrivelse af forslag 

Der blev besluttet en demografipulje på ældreområdet tilbage i 2016. 

Demografipuljen tager afsæt i et statistisk skøn over antallet af ældre sammenholdt 

med en vurdering af, at antallet af 85-årige, der modtager hjælp og pleje vil falde 

med 0,5% om året. 

 

Det foreslås, at denne pulje videreføres i perioden 2021-2024 og indgår i 

myndighedsbudgettet. 

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om effektiviseringer på 

ældreområdet i form af reduktion af udgifterne til vikarforbrug. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

Mulighederne for at opretholde serviceniveauet bliver styrket, fordi der bliver taget 

højde for det stigende antal ældre, som der er i disse år. 

Økonomi 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 3.500 3.500 3.500 3.500 

Forslag til ændring:     

Drift 1.000 2.000 3.000 4.000 

     

Anlæg     

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Det er væsentligt at midlerne anvendes i hjemmeplejen, hvor udgifterne er direkte 

relateret til stigningen i antallet af plejekrævende 85+ årige. Økonomiafdelingen 

bemærker, at den største tilvækst i antallet af 85+ årige først forventes fra år 2030 

og frem. 

 

Personalekonsekvenser 

Der vil med forslaget blive mulighed for at øge antallet af ansatte i ældreplejen som 

følge af det stigende antal ældre, der har brug for hjælp. 
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A1: Renovering af BCV 
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Borgercenter Varde (BCV) består af 11.160 m² kommunale kvm, hvor der er i alt 

ca. 400 medarbejdere. 

Bygningstilstanden på BCV kræver, at der inden for de næste år igangsættes en 

gennemgribende renovering af bygningerne. Energimæssigt er bygningerne af ringe 

kvalitet med minimal isolering i ydervægge og dårlig isoleringsværdi i de store 

vinduespartier. Der er behov for udskiftning af tagene, renovering af facader og 

udskiftning af de store vinduespartier, som pga. underdimensionerede beslag 

hænger og ikke kan lukkes tæt. 

Der er store udfordringer med trækgener, kulde/varme og indeklimaet generelt, 

hvilket bl.a. giver sig til udtryk i besvarelsen af APV’erne rundt i bygningerne. 

En ekstern rådgiver har foretaget en registrering af alle bygningsdele og tekniske 

installationer og efterfølgende et økonomisk overslag på en renovering. 

Udvalget for Økonomi og Erhverv har på udvalgsmødet den 29-04-2020 har på 

baggrund af en analyse, jf. bilag, drøftet fordele og ulemper ved en renovering 

kontra de effektiviseringer og muligheder en nybygning vil give i forhold til f.eks. 

forbrug, vedligeholdelse, administration og tværgående samarbejde, besluttet at 

fremsende et budgetønske om renovering af BCV for 50 mio. kr. over år 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Ved gennemførelse af den foreslåede renovering af BCV vil man kunne imødekomme 

flere af de indeklimamæssige udfordringer, der er i bygningerne og som kommer til 

udtryk i afdelingernes APV’er. 

Det vil også være med til at nedbringe det samlede økonomiske efterslæb, der er på 

de kommunale bygninger. 

Økonomi 

Der foreslås afsat 50 mio. kr. ex. moms til renovering eller nybygning af 

Borgercenter Varde. Det bemærkes, at det ikke vil være muligt at gennemføre 

nybygning for 50 mio. kr. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg 0 15.000 20.000 15.000 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. 
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Bilag til A1: Renovering af BCV 

Renovering af BCV eller opførelse af en ny administrativ bygning nær Bytoften 

 

Af forligsteksten i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020 fremgår det, at ”der i denne 

valgperiode skal ske en afklaring af, om der skal ske en renovering af BCV, eller om man skal 

arbejde hen imod en flytning af flere af ejendommens funktioner. Partierne anmoder derfor 

om, at der med henblik på budget 2021 gennemføres en analyse af funktioner og organisering 

af aktiviteterne på BCV med henblik på, at der kan foreligge et konkret beslutningsgrundlag.” 

 

I tillæg hertil besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. juni 2019, at der skal 

foretages en analyse af, hvad et nybyggeri kan give i forhold til f.eks. forbrug, vedligehold, 

administration og tværgående samarbejde, ligesom der skal indledes en dialog med Regionen 

i relation til deres funktioner. 

 

Status 

Det nuværende BCV består af 11160 kvm, og blev erhvervet fra Region Syddanmark i 2008.  

Op imod halvdelen af den administrative organisation sidder i dag på BCV hvortil kommer en 

række øvrige funktioner inden for Børn, læring og job og Social og Sundhed, så samlet set 

sidder der cirka 380 medarbejdere på BCV. Et grundlæggende princip ved fordelingen af 

administrative medarbejdere mellem BCV og Rådhuset har været, at de områder, der har 

mange borgerhenvendelser, bor på BCV, hvorimod sagsområder, der overordnet set har færre 

henvendelser fra borgere løses på Rådhuset. Denne opdeling er begrundet i såvel beliggenhed 

i forhold til Varde By og indretningen af bygningskomplekserne. 

 

Ud over de kommunale medarbejdere er der en række regionale funktioner på BCV, såsom 

lægevagt, lokalpsykiatri, blodprøver og jordemoder. Regionen har netop foretaget en større 

renovering af sin del af bygningskomplekset, og har ikke planer om at flytte nogen af sine 

aktiviteter, medmindre der etableres et Sundhedscenter i byen. 

 

Ejendommen på BCV må karakteriseres som et gedigent byggeri som ikke lider af 

grundlæggende mangler, der kan skabe tvivl om bygningens levedygtighed. Bygningen er 

blevet renoveret for cirka 45 mio. kr. siden 2008, og har aktuelt et vedligeholdelsesbehov på 

cirka 50 mio. kr. Herudover bærer BCV præg af at være bygget som sygehus, hvilket tydeligt 

ses på gangbredde og størrelse af kontorer. Hovedparten af kontorerne er 

enkeltmandskontorer og i nogen grad kontorer for 4-5 medarbejdere. 

 

Renoveringsbehovet på BCV skyldes, at der er store udfordringer med trækgener, 

kulde/varme og indeklimaet generelt, hvilket blandt andet fremgår af APVen. Herudover er 

BCV i en dårlig energimæssig stand med minimal isolering i ydervægge og dårlig 

isoleringsværdi i de store vinduespartier, ligesom der er behov for udskiftning af tagene. 

Endelig er BCV præget af udfordringer i forhold til placering af mødelokaler, særligt i forhold 

til møder med borgere og andre eksterne gæster. 

 

De øvrige administrative medarbejdere er som nævnt placeret i et nybygget hus på Bytoften, 

hvor alle sidder i storrumskontorer. Dette byggeri kostede i sin tid 66 mio. kr. og er på 6000 

kvm. I dette hus sidde der cirka 260 medarbejdere. Dette hus er mere moderne i sit udtryk 

og er bygget på administrative opgaver for øje, men det må forudses, at dette hus på længere 

sigt vil have det samme vedligeholdelsesbehov som BCV, og bygningskarakteren fremtræder 

mindre gedigen. Der har været ganske betydelige driftsbesparelser forbundet med opførelsen 

af Bytoften, da man i samme ombæring kunne spare driften af 2 administrative bygninger. 
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Herudover muliggjorde samlingen også en mandskabsmæssig reduktion, så den årlige 

besparelse udgjorde nok omkring 5 mio. kr. pr. år. 

 

Renovering af BCV 

Det er i 2018 blevet vurderet, at en renovering vil koste 50 mio. kr., og kan deles over 2 år. 

Med lidt god vilje kan man muligvis strække det over 3 år. 

 

En renovering indbefatter, at tag og facade udskiftes og efterisoleres. Vinduer udskiftes, så 

træf fra utætte vinduer elimineres. VVS hovedrør og ventilationskanaler efterisoleres, de 

rkommer et nyt ventilationsanlæg i dele af bygning 5 ligesom der mere generelt sker en 

gennemgang af ventilationen. 

 

En sådan renovering vil ikke ændre den nuværende ruminddeling, men det vurderes, at der 

efter en renovering vil være tale om 3 opdaterede og velfungerende bygninger. 

 

Nybyggeri i stedet for BCV 

Det er i 2019 blevet vurderet, at et nybyggeri på 7.150 kvm kan huse de 380 medarbejdere. 

Et sådant byggeri vil koste 111 mio. kr. Der er herved taget højde for, at der skal være flere 

enkeltmandskontorer end på Bytoften, men omvendt bliver der ikke så mange 

enkeltmandskontorer som på BCV.  

 

Et nybyggeri vil skulle placeres i nærheden af Bytoften, men det vil dog næppe kunne bygges 

direkte sammen med Bytoften. 

 

Man kan overveje at etablere flere enkeltmandskontorer, men herved vil prisen også stige til 

måske 125 mio. kr. Man kan også omvendt overveje at placerer Borgerservice mere 

midtbynært, fx på det gamle Rådhus på Torvet. Det vil dog blive en noget smallere 

Borgerservice end vi kender i dag, og der vil derved næppe være mulighed for at opretholde 

den nuværende decentrale opbygning med kontortid i de fire gamle rådhusbyer. 

Et nybyggeri vil have følgende fordele. 

 

Der vil kunne etableres bedre P-forhold end i dag, hvor der er bekneb for parkeringspladser 

ved BCV. 

 

Der er grundlæggende en god infrastruktur omkring det nuværende Rådhus, som ligger 

centralt i forhold til veje og i nærheden af en jernbanestation. 

 

Et nybyggeri vil endvidere kunne integreres med andre bygninger, fx et Teaterhus.  

Blandt medarbejderne er der nok en del, der er skeptiske i forhold til et nybyggeri, fordi de er 

bange for, at et nybyggeri bliver mindre fleksibelt i relation til enkeltmandskontorer mv. Dette 

kan man selvsagt vælge at tage højde for ved at opføre det nødvendige antal 

enkeltmandskontorer, men omvendt er det også erfaringen fra nogle kommuner, at man kan 

vænne sig til dette. Man må dog imødese, at dette forhold vil give betydelig opmærksomhed 

hos medarbejderne. 

 

Der vil også kunne opnås en mer-besparelse på måske 2 mio. kr. på den bygningsmæssige 

drift i forhold til den lille besparelse, der vil være forbundet med en renovering af BCV. 

 

Hvad vil der ske med det nuværende bygningskompleks 
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Der vil på sigt kunne frigøres et byggefelt på Frisvadvej, hvis Regionen også kan fraflytte BCV. 

Alternativt kan man enten genanvende bygningerne til boligformål eller fjerne dele af den 

eksisterende bygningsmasse.  

 

Man skal dog være opmærksom på Center for Sundhedsfremme, som ikke påtænkes flyttet 

til Bytoften. De bor dog i et hjørne af matriklen på Frisvadvej. 

 

Særligt om de organisatoriske muligheder ved en samling af den administrative organisation. 

Endelig vil et nybyggeri også rumme nogle fordele af mere organisatorisk karakter. For det 

første må det påregnes, at der vil være en billigere drift. Det kan være vanskeligt præcist at 

skønne, hvor stor effekten vil være, men den bliver noget mindre end ved opførelsen af det 

nye Rådhus, da der i dag er tale om en samlet bygningsmasse, men det er realistisk at tro, 

at der kan opnås en samlet besparelse på 2 mio. kr. 

 

Såfremt der etableres et nyt hus i nærheden af det nuværende Rådhus vil det være afgørende, 

at man nøje gennemtænker, hvem der skal sidde hvor.  

Det må antages, at det for hovedparten af funktionerne på BCV er afgørende, at man sidder 

tæt sammen på hinanden, men alligevel bør man overveje at flytte nogen funktioner fra det 

nuværende Rådhus over i det nye byggeri. 

 

Det vil være en fordel at få økonomi- og IT-funktioner tættere på funktionerne i det nye 

byggeri, men omvendt er det ikke sikkert, at netop disse funktioner skal flyttes, da dette kan 

give andre ulemper. 

 

Ledelsesmæssigt vil en tættere samling af den administrative organisation give flere 

muligheder, og risikoen for subkulturer eller at der er en oplevelse af et ”A-hold” og et ”B-

hold” bliver mindre. 

 

Omvendt må man også anføre, at den helt tætte integration nok fordrer, at de to huse er 

bygget sammen, og det vil nok være vanskeligt. Nogen af de risici, som eksisterer i dag, kan 

således blive videreført. 

 

Mulighederne for at styrke det tværgående samarbejde vil også blive styrket ved at 

aktiviteterne samles, men omvendt skal man også have sig for øje, at for mange af 

medarbejderne fungerer det tætte samarbejde på tværs allerede i dag, da der grundlæggende 

er en god sammenhæng mellem aktiviteterne i hver af de to bygninger, ligesom man heller 

ikke må tabe af syne, at der er et tæt samspil på tværs af de to bygninger i dag. Det er 

således vurderingen, at det mere er organisatoriske barrierer end fysiske barrierer, der kan 

være årsag til, at det tværgående samarbejde ikke lykkes. Det er også vurderingen, at rigtig 

meget af det samarbejde, der skal finde sted for at koordinere indsatsen for borgerne, har 

rigtig gode muligheder allerede i dag, fordi hovedparten af denne koordination sker på især 

BCV. 

 

Fremtiden for kommunerne 

Der er ikke tegn på, at Varde Kommune som organisatorisk enhed vil blive radikalt forandret 

i de kommende år. Der er således ikke tegn på en kommunalreform i de kommende år, som 

vil skabe enten større eller mindre kommuner end den nuværende. Der er dog en betydelig 

sandsynlighed for, at den kommunale opgaveportefølje kan ændre sig. På den ene side kan 

kommunerne få flere opgaver på sundhedsområdet, og på den anden side kan det heller ikke 

udelukkes, at fx Jobcentrene flyttes væk fra kommunalt regi. Såfremt fx Jobcentrene skal 

flyttes væk fra kommunerne, vil dette formentlig ske i den bygningsmasse, som Jobcentret 



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 153 
 

indgår i, hvilket betyder, at der så skal laves en lejeaftale mellem kommunen og den 

administrative enhed, som får ansvaret for Jobcentret. 

 

Corona 

Der er ingen tvivl om, at corona-epidemien har givet nye indsigter i, hvordan administrative 

opgaver kan indtænkes. Der er nye erfaringer om ikke mindst virtuelle møder, som på den 

ene side kan gøre det mere attraktivt for flere ind imellem at arbejde hjemme, men omvendt 

kan man også tænke, at nogle møder med borgere eller møder, som finder sted i andre dele 

af landet i stedet kan afvikles virtuelt i stedet for ved fysisk fremmøde. Ovennævnte forhold 

peger lidt i hver sin retning i forhold til, hvor mange medarbejdere, der fysisk er til stede i en 

administrativ bygning, men det må nok antages, at det kun resulterer i et mindre fald i det 

samlede fremmøde. Personale har brug for at være til stede sammen med kolleger, og ledelse 

fordrer også, at man kan være fysisk nærværende med sit personale. Mulighederne for 

videndeling og mere projektmæssigt samarbejde falder, når man ikke er sammen.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at gennemsnitlig måske 50% af det administrative 

arbejde løses på andre pladser end ved det bord, som hver medarbejder i dag har, og det må 

samlet set vurderes, at erfaringerne med corona måske presser dette tal ned på 45%. Hvis 

man beslutter, at indføre fleksible arbejdspladser, hvilket indebærer at medarbejdere hverken 

fra det nuværende Bytoften eller BCV skal møde ind på faste pladser som i dag, vil man kunne 

udnytte dette til at effektivisere pladsforbruget betragteligt. Det vil betyde, at en medarbejder 

kun møder ind i et bestemt afsnit, men altså ikke på en på forhånd defineret plads.  

 

Fleksible arbejdspladser vil dog også give flere ulemper i forhold til støj for dem, der sidder i 

storrumskontorer og i forhold til flere medarbejderes behov for at kunne arbejde fortløbende 

over flere dage med bestemte opgaver. Endelig kan medarbejdere med personfølsomme sager 

næppe placeres helt så fleksibelt rundt i en administrativ bygning som andre medarbejdere. 

Afslutningsvist bør en mere fleksibel anvendelse af pladser tage højde for, at man også har 

pc mv. med, så fx et tastatur ikke bliver en smittekilde i forhold til fremtidige sygdomme. 

 

Efter Direktionens opfattelse må det dog forudses, at der i flere fremtidige arbejdsopgaver 

skal arbejdes med mere fleksible arbejdstilrettelæggelsesformer, blandt andet for at 

forebygge smitte.  

 

Økonomi 

En renovering vil koste 50 mio. kr, som kan fordeles over op til tre år. Et nybyggeri vil ved en 

nogenlunde optimal model koste yderligere 75 mio. Kr. Det vurderes, at der er driftsmæssige 

besparelser ved et nybyggeri på 2 mio. kr., men det må også vurderes, at denne besparelse 

vil reduceres noget over tid. 

Beslutningen om renovering contra nybyggeri skal baseres på en vurdering af,  

1) økonomi 

2) synergier ved et nybyggeri 

3) hvor lang tid der vil være brug for et nybyggeri 

4) hvilken værdi får man ved en renovering 

Ud fra ovenstående parametre skønnes det, at et nybyggeri må koste 30-40 mio. kr. mere 

end en renovering.   

 

Det vurderes ikke muligt at få et nybyggeri ned i den pris, medmindre man meget målrettet 

gør brug af fleksible arbejdspladser. Hvis der træffes beslutning om fleksible arbejdspladser 

vil der til gengæld være mulighed for at få byggeomkostningen ned på et niveau, hvor et 

nybyggeri vil blive attraktivt. 



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 154 
 

 

Direktionens anbefaling 

Ud fra en økonomiske betragtning vil det med de angivne tal ovenfor være 61-75 mio. kr. 

dyrere at lave et nybyggeri end at renovere BCV. Til gengæld vil et nybyggeri kunne give en 

årlig driftsbesparelse på 2 mio. kr. BCV vil dog fortsat være en bygning med den alder og 

indretning, som det nu er efter en renovering. Der vurderes dog ikke at være tilstrækkelige 

økonomiske grunde til at foretage et nybyggeri. 

 

Såfremt meromkostningen ved et nybyggeri kan bevæges ned mod 30-40 mio. kr. vil der 

være et økonomisk/administrativt rationale i et nybyggeri. Man kan diskutere, hvor god en 

business-case det er at investere 90 mio. kr. i et nybyggeri, men når det sammenholdes med 

de administrative fordele, så er grænsen omkring dette beløb.  

 

Direktionen vurderer, at det vil være muligt at bevæge et byggeri ned under 90 mio. kr., hvis 

man opnår en mere fleksibel anvendelse af arbejdspladserne, hvor medarbejdere ikke møder 

ind på bestemte pladser. Herved vil man i langt højere grad kunne udnytte, at mange løser 

deres opgaver fra andre pladser end deres normale arbejdsstation. Direktionen vurderer dog, 

at der er forbundet en del ulemper med denne løsning, og flere virksomheder synes da også 

at have bevæget sig væk fra denne løsning. 

 

Man kan så overveje, om der er organisatoriske argumenter, som kan lede til et andet resultat. 

Der vil være mulighed for en mere helhedsorienteret indsats, såvel ledelsesmæssigt som 

arbejdsmæssigt, hvis der sker en samling på Bytoften. Det er dog vigtigt at have sig for øje, 

at meget af det tværfaglige samarbejde, som er målrettet borgeren, allerede i dag har gode 

muligheder på især BCV, ligesom der overordnet set synes at være en stærk koordinering 

mellem BCV og Bytoften. 

Samlet set er det derfor Direktionens vurdering, at de yderligere muligheder en 

samlokalisering kan give ikke står mål med den omkostning, der er forbundet med et 

nybyggeri. Direktionen anbefaler derfor, at der i stedet igangsættes en renovering af BCV. 
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A2: Projekt ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet” 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Nationalpark Vadehavet har sammen med Vadehavskommunerne og en række 

andre interessenter søgt Nordea Fonden om projektmidler til gennemførelse af 

projektet ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”. Formålet med projektet er 

at forbedre lokalbefolkningens og de besøgende gæsters mulighed for at få 

viden og information om Nationalparken, Verdensarven og lokalområdet. Dette 

skal ske ved en række initiativer i hele Vadehavsområder gennem etablering af 

tre typer af ankomster og formidlingssteder. Opdelingen sker efter indhold og 

omfang af service, faldene fra Porte til Velkomststeder og slutteligt Info- 

steder. I Varde Kommune er der foreslået etablering af en Port ved Tirpitz. 

Foreslået Velkomststeder ved Skallingen/Langli og ved Ho Havn. Sluttelig er 

der foreslået etablering af et Infosted ved Havnepladsen i Varde og to på 

Skallingen. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Realisering af projektet vil give borgere og turister mulighed for en mere tilgængeligt 

oplevelse af Nationalpark Vadehavet.   

Økonomi 

Det samlede budget for projektet er ca. 22 mio. Ved involvering i projektet vil Varde 

Kommunes medfinansiering være 0,25 mio. Nordea Fonden medfinansierer ca. 14,7 

mio. kr. og den resterende finansiering sker gennem de øvrige projektdeltagere 

(Vadehavskommunerne, Nationalparken og Naturstyrelsen). 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 250 0 0 0 

Forslag til ændring:     

Drift 0 0 0 0 

     

Anlæg 250 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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A3: Pulje til indfrielse af ejendomsstrategiens mål om smarte 

kvm. / Nedrivningspuljen 
Udvalget for Plan & Teknik 

Beskrivelse af forslag 

I anlægsbudgettet er der i puljen til nedrivning af kommunale kvadratmeter pt. 

afsat 3,27 mio. kr. i 2020 samt 1,02 mio. kr i henholdsvis 2021 og 2022. 

For at kunne leve op til Varde Kommunes ejendomsstrategien ”Fra mange m² - til 

smarte m²”, hvor overskydende bygninger skal afhændes eller nedrives, er der 

afsat en pulje til nedrivning af kommunale ejendomme. 

Reglerne omkring miljøscreening, sanering og bortskaffelse af byggeaffald er i de 

seneste år blevet skærpet betydeligt, hvilket betyder øgede udgifter til 

nedrivningsopgaver.  

Der er i 2020 planlagt nedrivninger samt nedlæggelse af ældreboliger for ca. 4,2 

mio. kr. og i 2021 nedrivninger også for ca. 4,2 mio. kr. ex. moms. Inklusiv et 

overført mindreforbrug fra 2019 til 2020 betyder det, at med de afsatte midler vil 

kontoen ende ud med et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr i 2021. Der er i dette 

merforbrug indregnet et budgetbeløb på 3 mio. kr. til nedrivning af 

Vinkelvejcentret i Ølgod efter opførelse af et nyt demenscenter. 

Med det nuværende budget vil der således ikke være mulighed for at planlægge 

yderligere aktiviteter i 2020-2022, da budgettet i 2022 vil være med til at dække 

merforbruget fra 2021. 

Det afsatte budget vil derfor give meget begrænsede muligheder for at opfylde 

målet i Varde Kommunes ejendomsstrategi ”Fra mange m² - til smarte m²”, hvor 

overskydende bygninger skal afhændes eller nedrives. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Ved tilførsel af flere midler til puljen vil der blive mulighed for at arbejde videre 

med arealoptimering ved smartere udnyttelse af kvadratmeter og nedrivning af 

overflødige bygninger. 

Der er ydermere pt. forskellige fremtidige projekter på tegnebrættet, som ikke vil 

kunne realiseres uden yderligere midler. 

Økonomi 

Der ønskes tilført yderligere 4,0 mio. kr./år til puljen fra 2022. Med dette budget 

vil der være mulighed for at planlægge nye aktiviteter fra 2022. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 1.020 1.020   

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  4.000 4.000 4.000 
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Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen 

personalemæssige konsekvenser.  
  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 158 
 

A4: Pulje til vedligeholdelse af kommunale ejendomme  
Udvalget for Plan & Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Der har siden 2016 været afsat en anlægspulje til udvendigt vedligehold af 

kommunale bygninger.  

Anlægspuljen har været med til at muliggøre gennemførelse af større 

renoveringsopgaver. Herunder kan nævnes store tag- og facaderenoveringer på 

Østervang Børnehave i 2018/2019, Thorstrup, Blåvandshuk og Ølgod Skoler i 2019 

samt tagrenovering på Agerbæk Skole, Samstyrken på Lundvej og børnetandplejen 

på Lerpøtvej i 2020. 

 

Efterslæbet på det udvendige vedligehold på de kommunale bygninger er pt. 83,4 

mio. kr. Umiddelbart ligner det et fald i forhold til 2016, hvor der var et efterslæb 

på 100 mio. kr. Her skal det dog bemærkes, at Brorsonskolen var opgivet med et 

efterslæb på ca. 30 mio. kr, som er fjernet, da bygningen står til nedrivning. 

Herudover er der afhændet eller nedrevet en del kommunale bygninger i løbet af 

de sidste 4 år, hvilket også har været med til at nedbringe det samlede efterslæb.  

Der har dog samlet set været et opadgående efterslæb på det udvendige 

vedligehold på kommunens bygninger, idet efterslæb, der ikke afhjælpes, bliver 

skubbet videre til kommende år.  

 

Det skal dog her bemærkes, at ved beslutning om afsætning af midler til 

renovering af BCV, vil efterslæbet blive nedbragt med 50 mio. kr. 

 

Erfaringstal viser, at der skal afsættes 116 kr./kvm pr. år til det løbende udvendige 

og indvendige vedligehold for at undgå opbygning af et efterslæb. 

 

For fortsat at kunne arbejde strategisk med bygningsvedligehold og sikre, at 

brugerne får de bedste rammer til udøvelse af deres kerneopgaver, foreslås det, at 

der tilføres yderligere 5 mio. kr i 2022 samt 20 mio. kr/år fra 2023 til 

bygningsvedligehold. Med 20 mio. kr/år i anlægspuljen vil der være mulighed for at 

indhente en lille del af efterslæbet på de kommunale bygninger. 

 

Med de nuværende budgetter er der pt. (2020) afsat 87 kr/kvm til udv. og indv. 

vedligehold. Med dette forslag vil der i 2021 være 97 kr/kvm, i 2022 er der 122 

kr/kvm og i 2023 - 2024 er der 134 kr/kvm pr. år til udv. og indv. vedligehold. 

 

Der vil således fra 2022 være mulighed for at nedbringe efterslæbet med et 

budget, der ligger over idealet på 116 kr/kvm. Sammenlagt vil efterslæbet med 

det foreslåede budgetønske blive nedbragt med 6 mio. kr. over 4 år (1½ mio. kr. 

pr år). 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Vedligeholdelsesprojekter på kommunens bygninger prioriteres i 

overensstemmelse med Varde Kommunes langsigtede strategi om smartere 

kvadratmeter. 

 

Forslaget er med til at understøtte kommunens ejendomsstrategi om at kunne 

tilbyde tidssvarende bygninger og på sigt arbejde med en effektiv 

bygningshåndtering. Ved en effektiv bygningshåndtering bliver der mulighed for i 

større grad at prioritere den planlagte løbende vedligehold. For at kunne nå dertil, 

skal der dog først tages hånd om det eksisterende efterslæb på de kommunale 

bygninger. 
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Ved tilførsel af flere midler til bygningsvedligehold bliver der skabt mulighed for: 

• At der skabes bedre rammer for udøvelsen af kerneopgaven på kommunens 

institutioner  

• At få flere tætte klimaskærme og bedre indeklima i de kommunale 

institutioner 

• At der kan arbejdes mere strategisk med bygningsvedligehold i 

overensstemmelse med kommunens ejendomsstrategi 

• At der tages hånd om en del af vedligeholdelsesefterslæbet  

Økonomi 

På driftsbudgettet er der pt. afsat ca. 12,5 mio. kr. p.a. til udvendigt vedligehold, 

og på kommunens anlægskonto er der afsat 9,7 mio. kr. i 2021 og 11,69 mio. kr. i 

2022 til vedligeholdelse af kommunale bygninger.  

Der er p.t. ikke afsat midler i 2023 og 2024 i eksisterende anlægsbudgetter. Med 

dette forslag tilføres der yderligere 5 mio. kr i 2022 og 20 mio. kr. i hhv. 2023 og 

2024 til formålet. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 9.690 11.690   

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  5.000 20.000 20.000 

 

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen 

personalemæssige konsekvenser.  
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A5: Separering af kloak ved de kommunale ejendomme  
Udvalget for Plan & Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Varde Kommunes spildevandsplan og Din Forsynings plan for seperatkloakering af 

de offentlige kloakker lægger op til, at Din Forsyning i løbet af de næste 5 år 

investerer ca. 175 mio. kr. kloakseparering i dele af Ølgod, Næsbjerg, Nordenskov, 

Varde Horne, Sig og Nr. Nebel. 

Som følge heraf vil der blive udstedt varsel og påbud om, at kloakkerne på de 

kommunale institutioner i områderne også skal separat-kloakeres. 

Da der er en del kommunale bygninger i de udpegede områder, bliver der i de 

kommende år øgede udgifter til separering af kloakkerne, som skal udføres. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Ifølge lovgivningen skal alle bygninger – både private og offentlige separatkloakeres 

i takt med kommunernes spildevandsplan og forsyningernes seperatkloakering af de 

offentlige kloakker. 

Økonomi 

Der er anlægsbudgettet afsat 1.345.000 kr i henholdsvis 2021 og 2022. 

For at kunne separere kloakkerne i de kommunale bygninger som ligger indenfor de 

områder, der i spildevandsplanen er medtaget til seperatkloakering skal der 

investeres 4 mio. kr. pr år foreløbigt i de 4 kommende år. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 1.345 1.345   

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  4.000 4.000 4.000 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. 
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A6: Forbedring Okkeranlæg i Varde Kommune 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Varde kommune har en forpligtigelse til, at sikre opfyldelse af de miljømæssige 

målsætninger i kommunes vandløb, herunder at vedligeholde kommunes okker-

rensningsanlæg, således at godvandkvaliteten fastholdes i vandløbene. 

Okkerrensningsanlæg er det afgørende virkemiddel til at sikre god vandkvalitet på 

nedstrøms vandløbsstrækninger. 

En god vandkvalitet i kommunens vandsystemer uden okker er forudsætningen for 

en stor naturlig produktion af bl.a. ørred og laks, som igen udgør grundlaget for 

fisketurismen og et attraktivt lokalt rekreativt fiskeri i lokalbefolkningen.    

Driften af okkerrensningsanlæggene indgår på linje med nationale indsatser for en 

bedre vandløbsmiljø gennem vandområdeplanen og de nationale forvaltnings-planer 

for bl.a. snæbel og laks, samt fiskeplejeplanerne for ørred. Yderligere 11 

okkerrensningsanlæg forventes etableret og finansieret i forbindelse med 

vandområdeplanerne inden 2021.  

Malle Bounum okkerrensningsanlæg renser ikke længere tilfredsstillende og skal 

tømmes for okkerslam senest i sommeren 2021. Anlægget er etableret i 1993 og er 

aldrig blevet tømt. Anlægget skal optimeres ved etablering af fordelerrender og et 

justerbart udløbsbygværk, samt et slamafvandings depot. Det oprensede slam 

forventes at være belastet af tungmetallet cadmium. Efter et års afvanding skal 

slammet derfor bringes til deponi.  

Malle Bounum anlægget forbedrer primært vandkvaliteten i Hornelund Bæk, i den 

øvre ende af Linding Å systemet. Via statens vandområdeindsats finansieres der 

yderligere et okkerrensningsanlæg i dette vandløbssystem inden 2023. 

Varde Kommune driver p.t. 4 okkerrensningsanlæg (Orten, Skovlund, Stokbæk og 

Malle Bounum). Tre okkeranlæg er tømt for slam og opgraderet i perioden 2017 til 

2019. En stabil rense-effektivitet forudsætter, at anlæggene tømmes med 5-10 års 

interval.  

Fremtidige udgifter til drift og tømning af de 11 nye okkeranlæg, er finansieret via 

DUT midlerne. Finansieringen er p.t. underfinansieret, da der ”duttes” til alle landets 

kommuner, og ikke direkte til det fåtal syd- og vestjyske kommuner, som har 

okkeranlæggene. Naturcenteret har løbende signaleret denne underfinansiering til 

KL og fortsætter at gøre opmærksom herpå, forud for kommende DUT forhandlinger. 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Tømning og forbedring af anlægget er en forudsætning for, at kommunen kan 

opfylde forpligtigelsen om opnåelse af god økologisk tilstand i de målsatte vandløb. 

Den foreslåede opgradering af anlægget vil forbedre renseeffekten. Slamafvandings 

depotet er nødvendigt for en sikker afvanding af okkerslammet, før det transporteres 

til endeligt deponi. 
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Økonomi 

En opgradering af anlægget vil øge kommunens fleksibilitet i forhold til tømnings- 

hyppigheden. Slamdepotet og udløbsbygværk genanvendes ved fremtidige 

tømninger. Budgetønsket i 2021 er til tømning og optimering af anlæg. Budgetønsket 

i 2022 er til deponering af det oprensede slam. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  200 600   

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen personalemæssige konsekvenser. 
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A7: Udvidelse af rekreative faciliteter ved Nysø  
Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Nysøområdet er et rekreativt område, som borger og turister har taget til sig. På en 

solrig sommerdag, kan stedet være besøgt af flere hundrede mennesker, der bader, 

leger, går tur med hunden, kører MTB, benytter bålhytten, sover i shelters eller 

andet. Mange besøgende betyder også øget omkostninger til vedligeholdelse. 

Omkostninger til drift vedrører rengøring af toiletter, affaldshåndtering, oprydning, 

vedligeholdelse af faciliteter mm. 

Naturcenteret er i samarbejde med NKV, DGI og en interessentgruppe i gang med 

projektering af etape 2 for Nysø. Der er fokus på bedre toiletforhold, 

omklædningsfaciliteter, vinterbadefaciliteter med sauna og badebro, informationer 

og meget mere. I forbindelse med en realisering ønskes der ansøgt fondsmidler til 

realisering af tiltagene. De fleste fonde kræver en vis del medfinansiering. 

Fremadrettet vil der komme en øget udgift til selve driftsbudgettet. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Ved Nysø er der alle muligheder for at komme ud i naturen, hvad enten den 

besøgende er dårligt gående, svømmer på højt niveau, er hundelufter eller er familie 

med børn. 

Driften af Nysø og de kommende nye tiltag vil kræve øgede driftsudgifter for at holde 

området rent og pænt samt sikre den fremtidige udvikling af aktiviteter og tilbud. 

Økonomi 

Der er i dag afsat 54.000 kr./år til drift af Nysø. De seneste år har selve driften af 

Nysøområdet ligget på 115.000 kr./årligt.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 ? ? ? ? 

Forslag til ændring:     

Drift 0 0 50 50 

     

Anlæg 0 400 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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A8: Pulje til realisering af naturpolitik  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Byrådet vedtog kommunens naturpolitik i 2017 samt tilhørende handleplaner for 

perioden 2017 - 2019. Politikken indeholder fem overordnede mål: 

• Bedre natur 

• Mere natur  

• Mere sammenhængende natur 

• Oplevelse og benyttelse af naturen 

• Særligt fokus på sjældne eller truede arter i kommunen.  

 

I 2018 og 2019 har der været afsat 200.000 kr. til projekter til opnåelse af 

målsætningerne i politikken. Dette har bl.a. resulteret i igangsætning af udrulning 

af ”Vild Med Vilje” konceptet, bekæmpelse af Rynket Rose i Blåvand og en mere 

naturnær drift af kommunens skove. Herudover er en lang række af aktiviteterne i 

Naturpolitikkens handleplan igangsat eller gennemført for andre midler. 

 

Ved afsætning af midler til aktiviteter ud over de nævnte tiltag så kan naturpolitikken 

ligeledes være med til at sikre gennemførelse af kommunens forpligtigelser i Natura 

2000-områder, Nationalpark Vadehavets målsætninger i nationalparkplanen og 

ligeledes medvirke til løfte de naturmålsætninger der indgår i Naturpark Vesterhaves 

naturparkplan. Endelig er der fortsat en række målsætninger i Naturpolitikken der 

kræver igangsætning af projekter, som ikke kan gennemføres, uden at der afsættes 

nye midler til at forbedre borgere og turisters muligheder for at opleve og være 

aktive i kommunen natur.      

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Aktiviteterne vil være med til at understøtte borgernes og turisters naturoplevelser 

i kommunen. Aktiviteterne vil målrettet kunne være med til at understøtte 

kommunens vision Vi I Naturen og samtidig understøtte kommunens 

udviklingsstrategi, bl.a. ved at skabe muligheder for øget mulighed for rekreativ brug 

af naturen i hele kommunen. 

Økonomi 

300.000 kr. der skal anvendes til at igangsætte en ny handleplan og aktiviteter efter 

naturpolitikken.  

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 300 300 300 300 

Forslag til ændring:     

Drift 0 0 0 0 

Anlæg 0 600 600 600 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Projekterne vil give administrative opgaver, finansiering indgår i puljen. 
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A9: Projektansættelse til revision af vandløbsregulativer inkl. 

opmålinger 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

I hhv. 2018 og 2019 var der afsat budgetmidler til et pilotprojekt for revision af 

kommunen vandløbsregulativer. I pilotprojektet blev der udarbejdet et nyt 

hovedregulativ for kommunes vandløb, samt et regulativ for Frøsig-Thorlund bæk. 

Der blev også udarbejdet et udkast til nyt regulativ for Linding Å, men i forbindelse 

med høringen ønskede lodsejerne, at få afsøgt muligheden for en regulering af 

vandløbet. Denne del er endnu ikke afsluttet. 

Kommunen har ca. 900 km offentlige vandløb. Disse er beskrevet i mere end 300 

vandløbsregulativer. Langt hovedparten af disse regulativer har passeret 

udløbsdatoen for en revision.  

Endvidere har en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet i juni 2015 slået fast, at 

regulativer, hvor vedligeholdelsen kontrolleres ved hjælp af et arealkrav, efter 

nævnets vurdering ikke overholder vandløbslovens bestemmelser. Ca. 80 % af 

kommunens regulativer er af arealkravstypen.  

Det vurderes at være muligt, ved hjælp af et tillægsregulativ, at lovliggøre denne 

del af regulativerne ved at udarbejde en omsætning af arealkravene til skikkelse- 

eller vandføringsevnekrav. Derved kan regulativrevisionen udsættes, men med den 

konsekvens at de øvrige forhold i de enkelte regulativer ikke revideres, samt at det 

bliver mere kompliceret for den enkelte lodsejer at gennemskue hvordan vandløbets 

dimensioner kontrolleres.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Vandløbsregulativerne skal være med til at sikre, at Varde Kommune har vandløb, 

som tilgodeser lodsejernes ønske om afvanding, samtidig med at der skabes 

muligheder for et rigt dyre- og planteliv  

Økonomi 

Økonomien afhænger af om der udarbejdes et tillægsregulativ der lovliggør 

arealkravskontrollen eller om der laves en fuld regulativrevision.  

Ved en total regulativrevision er der afsat midler til opmåling af vandløbene, og 

ansættelse af medarbejder til at revidere regulativerne. 

Såfremt der alene skal udarbejdes et tillægsregulativ, forventes denne at kunne 

håndteres gennem en projektansættelse i et år. 

Den samlede udgift til en total revision af regulativerne er ca. 10 mio. kr., som er 

fordelt over 10 år: 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024  1.250 1.250 1.250 

Forslag til ændring:     
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Drift 0 0 0 0 

     

Anlæg 0 1.250 1.250 1.250 

Nedenfor er det alternative forslag, som alene igangsætter udarbejdelse af et samlet 

tillægsregulativ, som dækker alle de regulativer der i øjeblikket ikke følger praksis i 

klagenævnet. Løsning vil alene sikre overholdelse af praksis, men ikke give en 

egentlig revision af regulativerne: 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024  530   

Forslag til ændring:     

Drift 0 0 0 0 

     

Anlæg  530   

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ansættelse af et årsværk 

 
  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 167 
 

A10: Pulje til Byfornyelse, Udviklingsplaner og 

Landsbyfornyelse 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Byrådet besluttede ved budgetlægning i 2018, at puljerne til byfornyelse, 

udviklingsplaner og landsbyfornyelse fra 2020 samles i én pulje. 
 

Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner har været en succes, hvor der siden 2016, 

på baggrund af udviklingsplaner, er givet tilsagn til 53 projekter i byer i Varde 

Kommune. Puljens midler suppleres lokalt med fondsmidler og frivilligt arbejde. 

Derudover er der med puljen givet tilsagn om nedrivning i Ølgod, samt udført et 

”Stedet tæller”-projekt ved Henne Strand, i samarbejde med Real Dania. Puljen 

understøtter indsatsen ”stærke lokalsamfund hvor alle tager fat” i byrådets 

udviklingsstrategi. 

 

Pulje til landsbyfornyelse giver mulighed for statslig refusion til arbejdet med 

nedrivning af faldefærdige ejendomme, tilskud til bygningsforbedring, og basale 

faciliteter ved istandsættelse af (bevaringsværdige)ejendomme. Varde Kommune 

har indtil videre primært valgt at fokusere på nedrivning. Der er nedrevet i snit ca. 

10 ejendomme om året med ordningen, hvilket er med til at sikre, at byer og 

landområder i kommunen kan fremstå som attraktive bosætningsområder. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forvaltningen lægger med budgetønsket op til en videreførelse af puljernes 

serviceniveau og målsætninger efter sammenlægning af puljerne i 2020. 

Økonomi 

Indsatsen med byfornyelse, udviklingsplaner og landsbyfornyelse ønskes forlænget. 

Det foreslås, at der afsættes 4 mio. kr. til fortsættelse af puljen i 2024, således at 

det positive arbejde med udviklingsprojekter i kommunens mange byer kan 

fortsættes, samt for at sikre mulighed for forsvarlig fjernelse af ejendomme, der 

fremstår med et udpræget forfald. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 ? ? ? ? 

Forslag til ændring:     

Drift     

Anlæg   4.000 

 

4.000 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Puljerne administreres med hidtidig bemanding, ingen ændring.  
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A11: Cykelstiprojekt ifm. separatkloakering af Nørre Nebel 
Udvalget for Økonomi og Erhverv 

Beskrivelse af forslag 

Siden starten af 2020 har Varde Kommune i samarbejde med en lokal borgergruppe 

arbejdet med en mulig nyindretning af Bredgade/Vesterhavsvej i Nørre Nebel. 

Borgergruppen består af repræsentanter fra borgerforeningen, sogneforeningen og 

handelsstandsforeningen. Der arbejdes i projektet med en forbedring af sikkerheden 

for de bløde trafikanter i Bredgade/Vesterhavsvej, herunder specielt på muligheden 

for at anlægge en gennemgående cykelsti. Projektet arbejder derudover med en 

attraktiv indretning af gadeforløbet, som skal skabe god sammenhængskraft med 

en fremtidig plads vest for Super Brugsen i Nørre Nebel og give 

gennemkørende/besøgende lyst til at gøre hold i byen. Forbedringerne på Bredgade 

kan med fordel udføres i forbindelse med den igangværende kloakseparering. 

Varde Kommune har derfor i samarbejde med borgergruppe udarbejdet den 

indledende skitsering af et projektforslag, som anskueliggør mulighederne. De 

indledende skitseringer af projektet kan ses i bilag 78241/20. Der ansøges om 

400.000 kr til yderligere bearbejdning og projektering. Den efterfølgende realisering 

af projektet forventes at kunne gennemføres for ca. 3,5 mio kr.  

I Nørre Nebel arbejder lokale med indretningen af et attraktivt byrum vest for Super 

Brugsen. Det er forventningen at designet af de to projekter skal udgøre et samlet 

hele. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Projektet kan bidrage til Varde Kommune som attraktiv cykelkommune, hvor det er 

muligt at komme omkring uden at skulle starte bilen. Derudover vil det kunne 

bidrage til den positive oplevelse af Nørre Nebel som attraktiv handelsby. 

Økonomi 

Der ansøges om 0,4 mio. kr. til udvikling af projektet samt borgerinddragende 

aktiviteter. Gennemførelse af det endelige projekt anslås at kunne koste i omegnen 

af 3,5 mio. kr. 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 ? ? ? ? 

Forslag til ændring:     

Drift ? ? ? ? 

Anlæg  2.400 1.500 ? 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Projektets udviklingsfase foregår under ledelse af Plan og Vækst og overgår herefter 

til Vej og Park, såfremt der bevilliges midler til udførelse af projektet. 
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A12: Implementering af wayfinding-koncept for Vestkysten  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag  

Som led i arbejdet med Udviklingsplan for Vestkysten og ambitionen om en 

sammenhængende Vestkystdestination har Partnerskab for Vestkystturisme, Dansk 

Kyst- og Naturturisme og Realdania sammen med vestkystkommunerne igangsat 

udviklingen af et nyt sammenhængende koncept for skiltning og vejvisning på 

Vestkysten. Den fælles wayfinding skal bl.a.: 

- Tage afsæt i det fælles vestkystbrand og kerneforælling 

- Styrke de lokale særkender og tilpasses særlige lokale forhold 

- Tage afsæt i gæstens perspektiv samt 

- Øge borgernes og turisternes mobilitet langs vestkysten   

Efter en parallelkonkurrence med deltagelse af tre rådgiverteams er der valgt en 

vinder. Bilag 70328/20 er en nærmere beskrivelse af det valgte prækoncept. 

I den resterende del af 2020 skal der arbejdes med videreudvikling af wayfinding-

elementer dvs. skilteserien og de rekreative faciliteter, med fokus på 

designet/arkitekturen i de rekreative faciliteter, samt forenkling og simplificering af 

skilteserien. Derudover skal der arbejdes med prototypeudvikling og afprøvning i 

efteråret 2020. Det endelige koncept forventes færdigt i starten af 2021, hvorefter 

implementeringen igangsættes med et åbningstræk.  

Som åbningstæk skal der i 2021/2022 arbejdes med følgende: 

1) Vestkystruter (både bilrute og cykelrute) videreudvikles med udgangspunkt 

i de eksisterende veje. Bilruten (hovedvej 181 og 11) og Cykelruten (den 

nationale cykelrute N1) skal fungere som en rygrad, der binder de 18 

stærke feriesteder sammen. På ruterne skal der arbejdes med at vise vej til 

særlige oplevelser i nærheden. De konkrete løsninger forventes at være 

vejskilte (ala marguritruten) og henvisningsskilte til attraktioner. 

 

2) Der arbejdes med konkret vejvisning i de stærke feriesteder, som både skal 

hjælpe gæsterne med at finde rundt i byerne og ud i naturen, og konkret 

vejvisning i forbindelse med attraktioner og oplevelser, primært i naturen. 

De konkrete elementer forventes at være såkaldte pegeskilte, hack-skilte 

(dvs. skilte, som fastgøres på eksisterende skilte eller pæle i byen), samt 

rutemarkører. I Varde Kommune er Blåvand, Vejers, Henne Strand og 

Nymindegab (sammen med Bork i Ringkøbing- Skjern Kommune) udpeget 

som stærke feriesteder.  

 

Budgetforslaget skal bruges til finansiere åbningstrækket i Varde Kommune.  

Der arbejdes på at sikre medfinansiering af indsatsen fra nationale fonde. 

Som opfølgning på åbningstrækket forventes det, at der i 2023/24 skal følges op 

med medfinansiering af et flerårigt implementeringsprojekt, der skal sikre udrulning 

af wayfinding-konceptet langs Vestkysten i Varde Kommune.    

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Den fælles wayfinding på vestkysten vil styrke Vestkysten som en samlet 

feriedestination og medvirke til styrke Vestkystens tiltrækningskraft med afsæt i 

områdets kulturhistorie og naturkvaliteter. Implementering i Varde Kommune vil 
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bidrage til at lede borgere og gæster rundt i området og hen til oplevelsesmuligheder 

og rekreativ infrastruktur som vandreruter og MTB-spor samtidig med, at mere 

sårbare naturområder kan friholdes. Der er derfor, et fint samspil med Varde 

Kommunes vision ’Vi i Naturen’ og med Varde Kommunes mål for udvikling af 

turismen.  

En af forudsætningerne for det fælles koncept er holdbarhed og lave 

driftsomkostninger. Der forventes derfor ikke, at implementeringen af konceptet vil 

medføre større løbende driftsudgifter. Det er intentionen, at wayfinding-konceptet 

på sigt bliver en del af den almindelige udskiftning og drift af skilte og vejvisning 

langs ruterne, i kystbyerne og i ved rekreative faciliteter i vestkystnaturen.  

Økonomi 

Budgetønsket skal gå til finansiering af Varde Kommunes andel af åbningstrækket. 

Det forventes, at der vil være økonomi til finansiering af åbningstræk nr. 1, der 

omhandler udvikling og skiltning af en vestkyst-bilrute samt til videreudvikling og 

skiltning af vestkystcykelruten i Varde Kommune. Det forventes også, at det er 

mulighed for at påbegynde åbningstræk nr. 2 med skiltning i et af de fire stærke 

feriesteder i Varde Kommune.  

500.000 kr. vil gå til finansiering af Varde Kommunes projektdeltagelse herunder 

primært indkøb af skilte og vejvisning til opsætning i Varde Kommune. 50.000 kr. 

bruges til finansiering af opsætning af skilte og vejvisning i Varde Kommune. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 ? ? ? ? 

Forslag til ændring:     

Drift ? ? ? ? 

     

Anlæg  550 600 600 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Forslaget kan medføre driftsudgifter, der ikke er anført i budgetskemaet. 

 

Personalekonsekvenser 

De personalemæssige konsekvenser forventes at udgøre 1/3-1/2 årsværk, som 

primært afholdes af Plan og Vækst og af Driften samt af Naturcentret. Arbejdet vil 

bestå i: 

- Deltagelse i den vestkyst-arbejdsgruppens møder og arbejde 

- Gennemgang af vejvisningsbehovet Varde Kommune langs de to ruter og på 

de udpegede stærke feriesteder (Blåvand, Vejers, Henne; Nymindegab) 

- Dialog med andre myndigheder, lodsejere og interessenter 
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A13: Områdeplan – Mulighedernes rum i og omkring Boulevard-

Kvarteret 
Udvalget for Plan og Teknik 

 

Beskrivelse af forslag  

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret med overskriften ’Boulevard-

Kvarteret er et fedt sted at bo, blive og besøge”. Udviklingsplanen strækker sig frem til 2025 

og blev lanceret ved et bazar-arrangement den 26. november 2019. Udviklingsplanen 

vedlægges budgetønsket. 

 

Udviklingsplanen er udarbejdet af beboerne, de tre boligorganisationer og Varde Kommune. 

Forløbet er blevet udtaget til et aktionsforskningsprojekt under Center for Social 

Boligudvikling (CFBU). 

 

Udviklingsplanen består af tre indsatser 
• Mulighedernes rum – består af udeområderne, og skal åbne op for de spontane 

fællesskaber 

• Hverdagsfællesskaber – fællesskabsideer til, hvordan kvarterets beboere sammen 

kan hjælpe hinanden og skabe gode oplevelser 

• Boulevardkvarteret i byen – ønske om, at åbne op og invitere det øvrige Varde By 

ind  

Boulevard-Kvarteret omfatter et samlet byområde, som skitseret nedenfor. 

 
 

I Boulevard-Kvarteret er der 558 lejeboliger med ca. 1100 beboere. Dertil kommer 

ejerlejligheder, rækkehuse og parcelhuse. 

 

Boulevard-Kvarteret ligger mod nord op til byens fritidscenter der er under en større 

ombygning og renovering. Dertil kommer, at den nye Frelloskole i 2021 bygges sammen 

med Varde Fritidscenter. 
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Formålet og indhold 

 

Boulevard-Kvarteret er et vigtigt boligområde i Varde By – og formålet med projektet er 

integration.  

 

Integration af beboerne i de boligsociale områder i hverdagslivet, som består af det, at gå 

på arbejde, gå i skole, have sunde interesser, bidrage til og være en del af fællesskabet i 

den omkringliggende by.  

 

Derfor er det ønsket, at udarbejde en områdeplan for Boulevard-Kvarteret, der kan 

fastlægge hvordan der fremadrettet kan sikres fysisk integration sammenhæng mellem 

Boulevardbebyggelserne, de nærliggende områder og Varde By, med det formål at nedbryde 

de sociale skel mellem områderne. Planen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem Plan og 

Vækst og det sociale område. 

 

Projektet vil forløbe med følgende proces 
• Udarbejdelse af områdeplan for Boulevard-Kvarteret 

o Kortlægning – funktionelt, infrastrukturelt og socialt 

o Fastlæggelse af udfordringer og potentialer 

o Opstilling af et strategisk grundlag 

o Fastlæggelse af indsatser  

o Aftale om organisering på tværs af boligorganisationer, grundejerforeninger 

og Varde Kommune  

• Prioritering af fysiske åbningstræk, herunder projektering og finansiering 

• Fortløbende samarbejde i form af en bydels-LID eller Living Improvement District – 

pendant til BID (Business Improvement Districts) for samarbejde mellem erhverv og 

kommune   

Projektets parter 

 

Udviklingsplanen har taget udgangspunkt i organiseringen omkring Helhedsplanen for 

Boulevard-Kvarteret, hvor der sidder repræsentanter fra de tre boligforeninger Domea, AAB 

og Varde Boligadministration, og Varde Kommune. 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

Udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret og de 

omkringliggende kvarterer er et led i fornyelsen og udarbejdelsen af masterplaner for 

områder i Varde By. 

Det vurderes, at der er et godt afsæt og engagement, der er nødvendig for at sikre 

borgernære planer, der skaber grundlag for det gode liv. 

Projektet understøtter desuden byrådets ønske om et øget samarbejde på tværes af 

forvaltningsområderne. I dette tilfælde ved at integrere det socialfaglige med den fysiske 

planlægning  

 

Økonomi 

Der arbejdes efter et projekt på 2 mio. kroner, der skal dække alle udgifter, herunder: 

• Udarbejdelsen af områdeplan / helhedsplan 

• Inddragelse af beboere og vidensinstitutioner 

• Forberedelse af konkrete åbningstræk, herunder ansøgning, beskrivelse, skitsering og 

økonomi 
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Økonomien forventes fordelt således: 

• Fond 1 mio. kroner 

• De tre boligforeninger 500.000 kroner 

• Varde Kommune 500.000 kroner plus fondsmoms på 17,5% i alt 675.000 kroner. 

 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  675   

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Der vil være et træk på planmæssige og projektledelses kompetencer til medvirken i 

projektet, for at sikre at områdeplanen understøtter udviklingen af såvel ”kvarteret”, som 

Varde By i øvrigt. Den medgåede tid afholdes af Plan og Vækst samt social og sundhed. 
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A14: Områdefornyelse Det Blå Torv og grønne vejforløb i 

Blåvand 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag  

Varde Kommune har sammen med Blåvand Udvikling, der repræsenterer de lokale 

foreninger i Blåvand, udarbejdet en Trafik- og Masterplan for Blåvand.  

Arbejdet har bestået i to tempi 

• Forundersøgelse i 2019 ved bistand af Cowi 

• Trafik- og masterplanen i 2020 med bistand fra arkitektteamet Sleth 

Trafik- og masterplanen indeholder indsatser på følgende områder: 

• Den Blå Plads 

• Ankomsten 

• Søgeveje 

• Det nye grønne vejrum 

• Wayfinding efter konceptet for Danmarks Vestkyst 

For yderligere beskrivelse henvises til særskilt ”Bilag – områdefornyelse i Blåvand. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Ovenstående tiltag understøtter helt klart formålet i Blåvand Udviklingsplan fra 2018 

om, at sikre en Levende og naturlig bymidte med en optimal mobilitet.  

De sidste gæsteundersøgelser viser, at turisterne oplever trængsel i Blåvand, hvilket 

tiltaget tillige skal forbedre. 

Sidst men ikke mindst er Varde Kommune en del af den store plan for hele 

Vestkysten. Som et led heri skal der ske en stigning af turismen på 3-5% årligt, og 

tiltagene for Blåvand vil helt klart sikre en god afvikling af trafik og mobilitet og en 

bedre oplevelse ved opgradering af hele Blåvand bymidte. 

 

Økonomi 

Den samlede økonomi udgør 47,6 mio. kroner, der fordeler sig således: 

Den Blå Plads i alt 10,4 mio. kroner, hvoraf fonde søges om halvdelen og resten 

bæres af Varde Kommune, svarende til 5,2 mio. kroner. Dertil kommer der 

fondsmoms af støttebeløbet 910.000 kroner. 

Ankomsten i alt 4,7 mio. kroner, som forventes dækket af lokale midler i Blåvand 

med 3,5 mio. kroner og resten til Varde Kommune, svarende til 1,2 mio. kroner. 

Søgevejene i alt 4,2 mio. kroner, hvoraf de 2 mio. kroner dækkes af allerede afsatte 

midler i Varde Kommune (Trafikplan Blåvand), hvorfor der resterer 2,2 mio. kroner 

som budgetønske. 

Det nye grønne byrum i alt 25,8 mio. kroner, hvoraf halvdelen vedrører kommunale 

vejforløb og resten på private lodder. Det betyder, at der henføres 18,6 mio. kroner 

til Varde Kommune. 

Der afsættes 750.000 kroner til wayfinding efter konceptet for hele Danmarks 

Vestkyst. 
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Dertil kommer projektledelse af initiativet i et år, anslået til 800.000 kroner. 

Fordeling af den samlede finansiering: 

2022, mio. kr. Varde Kommune Fond/pulje I alt 

Den blå plads 6,1 5,2 11,3 

Ankomsten 1,2 3,5 4,7 

Søgeveje* 2,2  2,2 

Wayfinding 0,8  0,8 

Projektledelse ½ 

normering årligt 

0,4  0,4 

 10,7 8,7 19,4 

*efter fradrag af afsatte midler på 2 mio. kroner til trafikforbedringer (Trafikplan 

Blåvand) 

 

2023, mio. kr. Varde Kommune Erhvervsdrivende i 

Blåvand – belæg-

ning på egen grund 

I alt 

Det grønne vejrum 9,3 3,6 13,1 

Projektledelse ¼ 

normering årligt 

0,2 0 0,2 

I alt 9,5 3,6 13,1 

 

 

2024, mio. kr. Varde Kommune Erhvervsdrivende i 

Blåvand – belæg-

ning på egen grund 

I alt 

Det grønne vejrum 9,3 3,6 13,1 

Projektledelse ¼ 

normering årligt 

0,2 0 0,2 

I alt 9,5 3,6 13,1 

 

 

Finansieringen er således sammensat af 19,4 mio. kroner + 13,1 mio. kroner + 13,1 

mio. kroner + 2,0 mio. kroner der er afsat til trafikforbedringer i Blåvand (Trafikplan 

Blåvand) – i alt 47,6 mio. kroner 

 

Varde Kommunes anlæg kan udføres som en områdefornyelse. Der kan dermed 

lånes 95% af bruttobeløbet, som er de 31,7 mio. kroner ((10,5+18,8+0,2+0,2) + 

de afsatte 2,0 mio. kroner Trafikplan Blåvand, i alt 31,7 mio. kroner). Af disse 31,7 
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mio. kroner kan de 30,1 mio. kroner belånes, hvilket betyder, at Varde Kommune 

selv skal stille med 5% svarende til 1,6 mio. kroner. Disse kan finansieres af de 

allerede afsatte midler til trafikforbedringer i Blåvand på 2 mio. kroner.  

 

Det samlede budget nedenfor udgør 29,7 mio. kroner, hvilket er bruttobeløbet på 

31,7 mio. kroner minus de allerede afsatte midler til trafikforbedringer på 2,0 mio. 

kroner (Trafikplan Blåvand). 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 ? ? ? ? 

Forslag til ændring:     

Drift ? ? ? ? 

     

Anlæg 0,2 er 

bevilget 

10.700 9.500 

 

9.500 

 

Lån (områdefornyelseslån  -10.700 -9.500 -9.500 

Renter og afdrag på lån  400 800 1.300 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Forslaget vil ikke påvirke kassebeholdningen på den korte bane, da anlægsudgiften 

bliver lånefinansieret. Det bemærkes dog at renter og afdrag vil belaste budgettet i 

en årrække. 

 

Personalekonsekvenser 

Udover den projektledelse der finansieres via projektet vil der være behov for faglig 

understøttelse af projekternes hvilket afholdes på tværs af det tekniske område. 

Herudover vil der være udgifter mandprojektledelse svarende til ca ¼ mandår over 

4 år – indregnet ovenfor. 
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A15: Områdefornyelse Vejers Strandby 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag  

Varde Kommune er sammen med Vejers Strand Grundejerforening, Vejers Strand 

Erhvervsforening og Realdania i gang med udarbejdelse af en strategisk-fysisk 

udviklingsplan for Vejers Strandby. 

Afsættet for den endelige plan for Vejers er, at der som udgangspunkt ikke er 

parkerings- og trafikale problemer i Vejrs udover, at salget af Vejers Strandhotel har 

betydet, at byens vendeplads inddrages. Med dette afsæt indeholder planen tre greb 

i Vejers, herunder: 

1. Byens gulv og lommer – nye belægninger 

2. Solpladsen – porten til stranden 

3. Velkomsthuset – porten til byen (Vejers Grundejerforening som ejer) 

4. Wayfinding efter koncepter for Danmarks Vestkyst 

Der er udarbejdet et særskilt bilag, hvor hele beskrivelsen af forslaget indgår. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Opgraderingen af Vejers Strandby er en nødvendighed, hvis Varde Kommune skal 

sikre målsætningerne for vækst i turismen for hele Danmarks Vestkyst, herunder 

også arbejdspladser og skatteindtægter til finansiering af velfærden. 

 

Økonomi 

Økonomien på i alt 27,2 mio. kroner kan opgøres således: 

Byens Gulv og lommer inkl. belægning ved solnedgangspladsen beløber sig til 14 

mio. kroner, der fordeles med 6 mio. kroner på private parceller og 8 mio. kroner 

på kommunale arealer. 

Soltorvet eller den kommende bygning på pladsen beløber sig til 6 mio. kroner, 

hvoraf halvdelen forventes finansieret ved midler fra fonde og den resterende del 

fra Varde Kommune. Det betyder, at Varde Kommune medfinansierer 3 mio. 

kroner plus fondsmoms af 3 mio. kroner, hvilket svarer til 0,5 mio. kroner – i alt 

3,5 mio. kroner. 

Velkomsthuset beløber sig til 4,5 mio. kroner + moms 1,1 mio. kroner, i alt 5,6 

mio. kroner, hvoraf den størst mulige del forventes finansieret ved fonde og resten 

af Vejers Strand Grundejerforening. 

Wayfinding efter konceptet for Danmarks vestkyst 500.000 kroner. 

Derudover er der behov for projektmæssig bistand svarende til en halv 

medarbejder over de to år – i alt 0,6 mio. kroner med 200.000 pr. år. 
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Fordeling af den samlede finansiering: 

2022, mio. kr. Varde 

Kommune 

Fond/pulje/Grundejerforening I alt 

Byens gulv 1,9 2,0 3,9 

Bygning på 

Soltorvet 

3,5 3,0 6,5 

Velkomsthuset 0,0 5,6 5,6 

Wayfinding 0,5  0,5 

Projektledelse ¼ 

normering årligt 

0,2 0 0,2 

I alt 6,1 10,6 16,7 

 

 

2023, mio. kr. Varde 

Kommune 

Erhvervsdrivende i Vejers – 

belægning på egen grund 

I alt 

Byens gulv 6,1 4,0 10,1 

Projektledelse ¼ 

normering årligt 

0,2 0 0,2 

I alt 6,3 4,0 10,3 

 

2024, mio. kr. Varde 

Kommune 

Erhvervsdrivende i Vejers – 

belægning på egen grund 

I alt 

Projektledelse ¼ 

normering årligt 

0,2 0 0,2 

I alt 0,2 0 0,2 

 

 

Finansieringen fra Varde Kommune er således sammensat af 6,1 mio. kroner + 6,3 

+ 0,2 mio. kroner – i alt 12,6 mio. kroner 

 

Varde Kommunes anlæg kan udføres som en områdefornyelse. Der kan dermed 

lånes 95% af bruttobeløbet, som er de 12,6 mio. kroner. Af disse 12,6 mio. kroner 

kan de 12,0 mio. kroner belånes, hvilket betyder, at Varde Kommune selv skal stille 

med 5% svarende til 0,6 mio. kroner.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller 

merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 
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Vedtaget budget 2021-

2024 

? ? ? ? 

Forslag til ændring:     

Drift ? ? ? ? 

     

Anlæg  6.300 6.300 0 

Lån 

(områdefornyelseslån) 

 -6.000 -6.000 0 

Renter og afdrag på lån  200 500 500 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Forslaget vil ikke påvirke kassebeholdningen på den korte bane, da anlægsudgiften 

bliver lånefinansieret. Det bemærkes dog at renter og afdrag vil belaste budgettet i 

en årrække. 

 

Personalekonsekvenser 

Der vil medgå tid til gennemførelse af projektet fra det tekniske område Plan og 

Vækst samt Vej og Park. Den medgåede tid finansieres indenfor det godkendte 

budget. 
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A16: Lovpligtig etablering af infrastruktur til elbiler  
Udvalget for Plan og Teknik 

 

Beskrivelse af forslag 

At sikre, at der inden udgangen af 2024 etableres en infrastruktur med 

ladestandere til elbiler, således at de nye krav i Byggeloven efterleves. 

Lovgivningen kræver etablering af en række ladestandere ved såvel eksisterende 

byggeri som nybyggeri, og der er udarbejdet et nærmere oplæg omkring opgaven 

– se dok. 38363/20 samt tilhørende kortbilag i dok. 38371/20. 

Af oplægget fremgår bl.a. at krav om ladestandere i forbindelse med nybyggeri 

finansieres af byggeriets anlægssum, men at der afsættes midler for at efterleve 

kravet ved eksisterende byggeri. 

Forvaltningen vurderer, at der ved eksisterende byggeri er krav om etablering af i 

alt 25 ladestandere, hvoraf 15 placeres ved skoler, 4 ved børneinstitutioner, 5 ved 

admininstrationsbygninger og 1 ved kulturinstitutioner. 

Forvaltningen foreslår, at etableringen bliver en blanding af standard-ladestationer 

og lyn-ladestationer – alle med offentlig adgang. Dette med henblik på at 

imødekomme fremtidens stigende krav til lademuligheder ved arbejderpladser og i 

det offentlige rum.  

Der vil – som det fremgår af kortbilaget med dok. nr. 38371/20 – blive en 

geografisk dækning af de fleste større byer i Varde Kommune. Idet lovkravet sigter 

mod kommunens større, eksisterende byggeri, vil hele Vestkysten og store dele af 

de åbne land med de mindre byer, i forslaget ikke blive omfattet. Der er derfor 

lavet anden budgetsag, hvor disse har mulighed for at blive tilgodeset. 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Etablering af ladestanderne vil lægge grunden til Varde Komunes elbils-

infrastruktur, og give det stigende antal borgere, ansatte og turister med elbil 

mulighed for at lade på farten. 

 

Økonomi 

Forudsat at kravet om de 25 ladestandere som foreslået etableres som 12 

lynladere (geografisk fordelt) og 13 standardladere, vil den samlede forventede 

anlægsudgift blive 3.160.000 kr.  

Man ville kunne efterleve lovkravene med en billigere løsning, hvis der alene 

etableres standardladere ved alle 25 enheder. Standardladerne har en væsentlig 

længere ladetid (4-5 timer mod lynladerens 1 time) og kan blive en flaskehals i f.t. 

fremtidens stigende krav til lademuligheder. Etablering af 25 standardladere 

estimeres til i alt 1.000.000 kr. 

Idet etableringen kræver en del forarbejde og idet der sker en kontinuerlig 

udvikling af markedet for ladestandere, foreslås det at etableringen sker over 

2022-24. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 
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Vedtaget budget 2021-2024 0 0 0 0 

Forslag til ændring:     

Drift 0 0 0 0 

     

Anlæg 0 1050 1050 1050 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

ingen 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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A17: Pulje til etablering af infrastruktur til elbiler  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

I forlængelse af krav i Byggeloven omkring etablering af infrastruktur til elbiler (se 

anden budgetsag), og i forlængelse af anbefalinger fra DTU og DEA (Dansk Elbil 

Alliance), vil der i de kommende år blive stor fokus på udviklingen af 

infrastrukturen til elbiler, hvis antal forventes at øges eksplosivt frem mod 2030. 

(se nærmere i DTUs rapport - dok. 72366/20). 

Størstedelen af infrastrukturen til de mange nye elbiler etableres via 

hjemmeladning eller ladepunkter på arbejdspladser – sidstnævnte sikres blandt 

andet via ændringer i Byggeloven. 

Men der vil i det offentlige rum stadig være et behov for lademulighed, f.x. i 

turistområder, ved kulturinstitutioner, ved haller og på større offentlige p-pladser i 

bymidter. 

For at fremme lysten til investering i elbils-infrastuktur foreslår forvaltningen, at 

der etableres en pulje, hvorfra aktørerne kan søge medfinansiering. Puljen skal 

ledsages af en egentlig strategi for elbils-infrastrukturen i Varde Kommune, som 

skal udarbejdes og politisk behandles i løbet af 2020/21, og som skal have et 

naturligt samspil med den elbils-infrastruktur, der etableres i forlængelse af 

kravene i Byggeloven. 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Puljemidlerne og den samtidige strategi skal sikre, at Varde Kommune investerer 

klogt i den nødvendige fremtidige elbils-infrastruktur til gavn for kommunens 

borgere, ansatte og turister. 

 

Økonomi 

Det foreslås at der foreløbigt afsættes 500.000 kr. årligt i budgetårene 2022-24 til 

medfinansiering af ladestandere i det offentlige rum. Afhængig af de politiske 

drøftelser og ambitionsniveauet i forbindelse med udarbejdelse af en egentlig 

strategi på området, må beløbet efterfølgende justeres. 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 0 0 0 0 

Forslag til ændring:     

Drift 0 0 0 0 

Anlæg 0 500 500 500 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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A18: Nyt toilet ved Hvidbjerg Strand 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Vej og park har etableret og drifter de midlertidige toiletfaciliteter ved Hvidbjerg 

Strand. Toiletterne, der er mobile faciliteter, er tænkt til at skulle fungere indtil ”Det 

blå Plateau” med permanente offentlige toiletter blev en realitet. Vej og park har 

fået oplyst, at det ”Det blå Plateau” ikke er en realitet længere og det er derfor 

nødvendigt at overveje en mere permanent toiletløsning i Hvidbjerg, hvis man vil 

bibeholde toiletter her. Vej og Park har tilladelse til de midlertidige toiletter frem til 

juli 2020, men forventer en forlængelse til 2022. Forventet overslagspris for nye 

faciliteter er ca. 800.000 kr.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Med de nye toiletter hæves serviceniveauet væsentligt. Der etableres handicaptoilet 

i stedet for det handicapvenlige toilet, og med en klimaskærm, så de kan være åbne 

i vinterperioden. 

Økonomi 

Etablering af nye permanente toiletfaciliteter i Hvidbjerg er indgår ikke i Vej og Parks 

budget for toiletrenovering. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 780 800 ? ? 

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg 0 800 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen  
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A19: Frelloskolen – trafiksikkerhed, forbedring af nuværende 

serviceniveau  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Byrådet har tidligere afsat 10,4 mio. kr. til trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med 

den nye Frello skole. 

I trafikanalysen for Frelloskolen er der 5 tiltag, som forbedrer det allerede bevilgede 

serviceniveau. Disse tiltag er: 

- 4 bump på Ortenvej:   0,300 mio. kr. 

- Ombygning af kryds, Isbjerg Møllevej/Vestre Landevej 0,125 mio. kr. 

- Forbedring af kryds, Ortenvej/Vestre Landevej 0,040 mio. kr. 

- Opgradering af fællessti vest for Ortenvej  2,100 mio. kr. 

- Opgradering af fællessti syd for Campus Alle mv. 2,175 mio. kr. 

--------------------------------------------------------------------------------  

I alt (2018 prisniveau)   4,740 mio. kr.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Beskrivelsen af de enkelte tiltag fremgår af trafiksikkerhedsrapporten (dok. 

65150/20). 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

Disse tiltag vil forbedre det nuværende serviceniveau. 

Økonomi 

 

Der er tidligere afsat 10,4 mio. kr. til at opnå et serviceniveau svarende til det der i 

dag er til Brorsons skolen. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  4740   

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
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A20: Frelloskolen – trafiksikkerhed, supplerende tiltag  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Byrådet har tidligere afsat 10,4 mio. kr. til trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med 

den nye Frello skole. 

Derudover er der i andet budgetønske søgt 4,74 mio. kr. at forbedre 

trafiksikkerheden. 

I trafikanalysen for Frelloskolen er der yderlige 3 tiltag, som kan supplere 

trafiksikkerheden. Disse tiltag er: 

- Enkeltrettede delte stier på Ortenvej  5,200 mio. kr. 

- Ny fællessti, Nørremarksvej/Ringkøbingvej    1,150 mio. kr. 

- Krydsningshelle på Ndr. Boulevard ved Åbrinken  1,225 mio. kr. 

--------------------------------------------------------------------------------  

I alt (2018 prisniveau)   7,575 mio. kr.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Beskrivelsen af de enkelte tiltag fremgår af trafiksikkerhedsrapporten (dok. 

65150/20). 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

Disse tiltag vil supplere det nuværende serviceniveau. 

Økonomi 

 

Der er tidligere afsat 10,4 mio. kr. til at opnå et serviceniveau svarende til det der i 

dag er til Brorsons skolen. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  7575   

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
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A21: Vejudskridning, Øse  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Udvalget for Plan og Teknik besluttede på mødet den 28. april 2020 at igangsætte 

reparationen af en vejudskridning på Sønderskovvej mellem Øse og Nordenskov. 

Udgiften forventes at blive 1,1 mio. kr. I første omgang finansieres udgiften af 

Vej/Parks asfaltkonto og beløbet søges ved budgetlægningen for 2021. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

En del af vejbanen er pt. afspærret. 

Økonomi 

 

Der er ikke afsat midler i budgettet til større infrastrukturudgifter – som fx reparation 

af en sådan vejudskridning. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  1100 

 

  

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
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A22: Cykelstipulje  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Budgetønsket er en genetablering og fortsættelse af tidligere niveau for pulje til 

kommende cykelstier. De konkrete stier prioriteres i Udvalget for Plan og Teknik. Pt. 

er der ca. 60 projekter på cykelstiønskelisten. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

At der kan tilbydes sikre skoleveje og oplevelser for borgere og turister. 

Økonomi 

 

Som del af budgetønsket er der afledt drift, så de nyetablerede cykelstier sikres 

vedligeholdelse og renholdelse. Ca. 15.000 kr. årligt pr. anlagt km cykelsti. 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 2598 4158   

Forslag til ændring:     

Drift 25 85 145 205 

     

Anlæg  2.000 6.000 6.000 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
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A23: Trafiksikkerhedspulje  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Budgetønsket er en fortsættelse at foregående års pulje til at imødekomme ønsker 

til at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Det kan eksempelvis være bump, 

svingbaner, fodgængerfelter, torontoanlæg (blink ved typisk fodgængerfelter) etc. 

Anvendelsen af puljens midler prioriteres årligt af Udvalget for Plan og Teknik. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

At der kan ske forbedringer af trafiksikkerheden. 

Økonomi 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 780 1039   

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg   1050 1050 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
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A24: Brorenovering - pulje  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Budgetønsket er en fortsættelse at pulje til vedligeholdelse og renovering af 

kommunens i alt 312 broer/rørunderføringer.  

Varde Kommune fik i 2018 lavet en gennemgang af alle broer/rørunderføringer og 

budgetønsket på årligt 4 mio. kr. bygger på den investeringsplan, som blev 

udfærdiget i forbindelse med gennemgangen.  

Det kræver en årlig investering på 4 mio. kr. at bevare den kapital, som i dag er i 

kommunens broer/rørunderføringer. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

At kommunens broer og rørunderføringer kan vedligeholdes og repareres, så 

mobiliteten sikres i kommunen. Samt at kapitalen sikres. 

Økonomi 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 1039 1039   

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  3000 4000 4000 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
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A25: Gadelys - pulje  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Der kommer løbende ønsker fra borgere/udviklingsråd om dels af få nye strækninger 

med gadelys og dels at få suppleret allerede eksisterende gadelys med fx ekstra 

lamper. 

Pt. er der ikke afsat midler til nye gadelys. Derfor foreslås det at afsætte en pulje på 

200.000 kr. årligt, så disse ønsker kan imødekommes. Puljen vil i så fald blive 

prioriteret årligt af Udvalget for Plan og Teknik. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

At sikre sikkerhed og tryghed på kommunens stier og veje. 

Økonomi 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  200 200 200 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
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A26: Infrastrukturpulje 
Udvalget for Plan & Teknik  

Beskrivelse af forslag 

Forslaget indebærer et ønske om 4 millioner kroner i årene 2022, 2023 og 2024 – 

og fremefter. Fra 2024 skal der ske en allokering af tiloversblivende midler fra de 

forslag, der er indbragt fra Udvalget for Plan & Teknik til Potentialekataloget 2021, 

hvilket er en forudsætning for, at anlægsønsket her kan falde fra 4 millioner til 

2.535.000 kroner.  

De samlede midler skal anvendes i en infrastrukturpulje, der kan imødegå og støtte 

op omkring infrastrukturelle udfordringer og behov i Varde Kommune.  

Puljen skal understøtte Varde Kommunes infrastrukturpolitik, og således medvirke 

til at ”sikre en størst mulig sammenhæng og synergi mellem de forskellige 

infrastrukturer”, ligesom den skal medvirke til at opfylde Byrådets politiske mål for 

infrastrukturen:  

1) En sammenhængende kommune 

2) En balanceret infrastruktur 

3) En attraktiv infrastruktur 

Således tænkes puljen anvendt til at realisere en alsidig række af infrastrukturelle 

projekter, f.eks.:  

• Forebyggende infrastrukturelle indsatser 

• Anlæg af sikre skoleveje 

• En opdatering af utidssvarende infrastruktur  

• Vejudvidelser 

• Medfinansiering af statslige infrastrukturelle puljer  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Puljen vil bidrage til realisering af flere infrastrukturelle projekter, hvilket vil øge det 

borger- og virksomhedsoplevede serviceniveau.  

Økonomi 

Der er tale om et nyt anlægsønske på 4 millioner kroner i 2022 og 2023 samt 

2.535.000 kroner i 2024 – under forudsætning af, at de tiloversblivende midler fra 

de forslag, der er indbragt fra Udvalget for Plan & Teknik til Potentialekataloget 2021 

indgår fra år 2024.  

Forslagene indbragt til potentialekataloget genererer fra år 2024 1.465.000 kroner 

ud over potentialet på 2.100.000 kroner, som Udvalget skal finde fra 2021.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 0 0 0 0 

Forslag til ændring:     

Drift 0 0 0 0 

     

Anlæg (tiloversblivende midler) 0 0 0 1.465 
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Anlæg  4.000 4.000 2.535 

Anlæg i alt  4.000 4.000 4.000 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.] 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget har ingen direkte afledte personalemæssige konsekvenser. 
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A27: Vejafvanding i forbindelse med kloakseparering  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

I tidligere år har der været afsat en pulje til udskiftning af vejafvanding – brønde og 

riste – i forbindelse med at Din Forsyning laver kloakseparering. Budgetønsket er en 

fortsættelse af denne pulje.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

 

Økonomi 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  500 500 500 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
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A28: Forskønnelse af vejområder ifm. kloakseparering  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

I tidligere år har der været afsat en pulje til at forskønne by-/vejområder i 

forbindelse med at din Forsyning laver kloakseparering. Det kan typisk være at nyt 

fortov, chikaner, grønne ”indslag” i vejforløbet etc. På den måde sikres vejen et mere 

helhedsindtryk, når kloakarbejdet er afsluttet. Budgetønsket er en fortsættelse af 

denne pulje.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

 

Økonomi 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 1143 1143   

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg   1000 1000 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
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A29: Pulje til fælles natur- og friluftsprojekter med 

Naturstyrelsen  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Naturstyrelsen Blåvandshuk råder en over lang række arealer primært i kommunens 

vestlige del, men også enkelte områder inde i kommunen. I disse områder er der 

potentiale for fælles natur- og friluftsprojekter. Projekter der bl.a. vil kunne løfte de 

målsætninger der ligger i Naturpark Vesterhavet og være med til at understøtte 

kommunens øvrige natur- og friluftsmålsætninger. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Aktiviteterne vil være med til at understøtte borgernes og turisters rekreative 

oplevelser i kommunen. Puljen vil samtidig kun målrettes, så den er med til at 

understøtte kommunens vision Vi I Naturen og samtidig understøtte kommunens 

udviklingsstrategi, bl.a. ved at skabe muligheder for øget mulighed for rekreativ brug 

af naturen i hele kommunen. 

Økonomi 

Puljen anvendes til fællesprojekter mellem Naturstyrelsen og Varde Kommune  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift  0 0 0 

     

Anlæg  200 200 200 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Projekterne vil give administrative opgaver. 
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A30: Trafiksikkerhedsanalyse som følge af ændringer i 

skoledistrikter  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Der er et ønske fra Udvalget for Plan og Teknik om at få lavet en analyse af 

trafiksikkerheden som følge af ændringer i skoledistrikter. Det kan fx være Jacobi til 

Lykkesgårdsskolen, Sig til Tistrup og Janderup til Varde. 

Der er andet (særskilt) ønske om pulje til gennemførelse af evt. tiltag. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

Vil forbedre trafiksikkerheden for skoleelever. 

 

Økonomi 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  300   

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
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A31: Aktivitetsbeskrivelse for friluftsliv ved Holme Å og 

Karlsgårde Sø  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Forslaget indebærer et finansieringsønske til udarbejdelse af en 

aktivitetsbeskrivelse for friluftsliv ved Holme Å og Karlsgårde Sø. Efter den 

samlede aftale for genopretningen af Holme Å er på plads, og der er indgået aftaler 

med alle de lodsejere, der bliver berørt af naturprojektet, skal der iværksættes en 

plan for den rekreative brug af områderne langs med Holme Å og omkring 

Karlsgårde Sø. Områderne skal bindes sammen både historisk og gennem naturen. 

Under dialogen med lodsejerne i forbindelse med naturgenopretningsprojektet er 

der fremkommet en lang række gode ideer og ønsker til den fremtidige rekreative 

benyttelse af områderne. Ud over lodsejernes input har de relevante Udviklingsråd 

arbejdet med områdernes udvikling i deres Udviklingsplaner, ligesom en lang 

række andre aktører er fremkommet med konkrete forslag til aktiviteter i 

områderne. 

 

For yderligere at kvalificere planerne for friluftslivet og den rekreative benyttelse af 

naturområderne, ønskes der udarbejdet en aktivitetsbeskrivelse herfor. Der ønskes 

gennemført en inddragende proces, hvor en lang række interessenter inviteres 

med. Processen vil ligeledes tage udgangspunkt i det arbejde, der allerede er lavet 

i Udviklingsplaner og i forbindelse med genopretningen af Holme Å. 

Aktivitetsbeskrivelsen skal tage form af et idékatalog, hvor der samles planer for 

og aktiviteter til udvikling af den rekreative brug af hele området. 

     

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Aktiviteterne vil være med til at understøtte borgernes og turisters rekreative 

naturoplevelser i kommunen. Aktiviteterne vil naturligt understøtte kommunens 

vision Vi i Naturen og samtidig understøtte kommunens udviklingsstrategi, bl.a. 

ved at skabe bedre muligheder for rekreativ brug af naturen langs Holme Å og ved 

Karlsgårde Sø. 

Økonomi 

200.000 anvendes til idemøder, borgerinddragelse og udarbejdelse af en 

aktivitesbeskrivelse/et idékatalog.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift 0 0 0 0 

     

Anlæg 0 200 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 
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Personalekonsekvenser 

Projekterne vil give administrative opgaver, finansiering indgår i puljen. 
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A32: Pulje til kvalitetsforbedring af eksisterende cykelstier 

samt cykelforhold ved turistattraktioner  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Der er et ønske fra Udvalget for Plan og Teknik om at få afsat en pulje til forbedring 

af kvaliteten i eksisterende cykelstier samt cykelforhold ved turistattraktioner 

(turisme).  

Puljen vil blive prioriteret årligt af Udvalget for Plan og Teknik. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

Vil forbedre oplevelsen på cykelstierne og ved turiststeder. 

 

Økonomi 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  1000 1000 1000 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 200 
 

A33: Generel trafiksikkerhedsanalyse/-plan mhp forbedring af 

den generelle trafiksikkerhed til skoler  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Der er et ønske fra Udvalget for Plan og Teknik om at få afsat et beløb til en generel 

trafiksikkerhedsanalyse/-plan med henblik på forbedring af den generelle 

trafiksikkerhed til skoler. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

Vil forbedre trafiksikkerheden for skoleelever. 

 

Økonomi 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  500   

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 201 
 

A33B: Trafiksikkerhedstiltag som følge af ændringer i 

skoledistrikter  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Der er et ønske fra Udvalget for Plan og Teknik om at få afsat en pulje til 

gennemførelse af trafiksikkerhedstiltag som følge af ændringer i skoledistrikter.  

Der er andet (særskilt) ønske om midler til en forudgående analyse. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

Vil forbedre trafiksikkerheden for skoleelever. 

 

Økonomi 

 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg   1500 1500 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 202 
 

 

A34: Cykelsti (opgradering) langs Tane Hedevej 
 

Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Udvalget for Plan og Teknik har den 18. juni vedtaget at fremsende ønske om en ny 

udformning af den eksisterende cykelsti fra Ho til Blåvand. Forslaget bevarer den 

eksisterende dobbeltrettede sti og tilføjer en smal midterrabat (adskiller cykelsti fra 

kørebanen) og steler samt kørebaneudvidelse. Forslaget koster 5,3 mio. kr. Det er 

en strækning på 4 km. 

Politiet har flere gange gjort opmærksom på, at stiens nuværende udformning er 

utilstrækkelig på grund af stærkt forøget trafik siden museet blev bygget om. Der 

opstår jævnligt farlige situationer, fordi bilister både kører og parkerer på 

eksisterende cykelbaner. 

Bilag med projektfakta og økonomi er vedhæftet. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

Forbedring af trafiksikkerheden. 

 

Økonomi 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  5.300 

 

 

  

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 

  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 203 
 

 
 

A35: Cykelsti langs Debelvej, Outrup 
 

Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Udvalget for Plan og Teknik har den 18. juni vedtaget at fremsende anlægsønske 

om en cykelsti langs Debelvej, Outrup. Strækningen er 4 km og koster anslået 7,5 

mio. kr., incl. 1,15 mio. kr. til overgang ved jernbanen. Vejen er trafikfarlig skolevej 

for 22 elever. 

Projektet er yderligere beskrevet i vedlagte projektdata. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

Forbedring af trafiksikkerhed. 

 

Økonomi 

 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  7.500 

 

 

  

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 

  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 204 
 

A36: Støjdæmpning ved Søndermarksvej  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

I forbindelse med udbygning af området syd for Søndermarksvej, har der 

været henvendelser fra beboere fra det eksisterende boligområde. 

Henvendelserne går på at udbygningen og etablering af støjvolden syd for 

Søndermarksvej har resulteret i øgede støjgener hos naboerne. 

En løsning for at begrænse støjpåvirkningen i området vil kunne løses ved at 

etablere en egentlig støjvold på hele strækningen fra Plantagevej til 

undergangen overfor Søndervangvej. En samlet strækning på ca. 450 meter. 

Som et overslag vil etablering af en egentlig støjvold på hele den strækning 

forudsætte udgifter på omkring 5 mio. kr. Samtidig forudsætter løsningen at 

hele den eksisterende beplantning og stien mellem Gyvellunden og 

Søndermarksvejen skal fjernes for at kunne give plads til støjvolden. 

En alternativ og mindre indgribende løsning vil være at opsætte en støjmur på 

en strækning omkring underføringen over for Søndervangvej. Her vil 

etablering af ca. 50 meter støjskærm kunne imødekomme nogle af de 

bekymringer og gener der er påpeget fra beboerne. Beboerne ønsker ligeledes 

udlagt støjreducerende asfalt. 

Etablering af støjskærmingen foreslås etableret med en 2,5 meter høj skærm, 

hvor kernen består af støjabsorberende materiale (stenuld) og facaden 

beklædes med naturmaterialer fx træmateriale som pil med en tilhørende 

beplantning som efeu eller andre klatreplanter.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Etablering af støjskærm vil kunne imødekomme beboernes ønske om at reducere 

støjpåvirkningen.  

Økonomi 

Etablering af støjskærm kan ske med en række forskellige prisklasser og niveauer. 

Forvaltningens prissætning er sket ud fra priser for støjskærme der ligger i den billige 

ende at dette spektre, hvilke har indflydelse på levetiden af anlægget. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 600 25 25 25 

Forslag til ændring:     

Drift 0 25 25 25 

     

Anlæg 600 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 

 
  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 205 
 

A37: Forbedre adgangsforhold til stranden ved udløbet af 

Henne Mølleå 
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Varde Kommune er blevet kontaktet af en grundejer og Grundejerforening 

Henne Strand vedr. en problemstilling om, at muligheden for adgang til 

stranden fra nordsiden af Henne Mølleå i stigende grad besværliggøres. 

Årsagen ligger i, at vandløbet gennem naturlig ”meandrering” har flyttet sig 

mod nord. Hvilket betyder at vandløbet ofte står så højt, at der ikke er muligt 

at passere forbi ned til stranden. Konsekvens af den manglende mulighed for 

at passere langs vandløbet er, at gæsterne går gennem en privat have og på 

selve kystsikring ned til stranden. 

Henvendelse fra grundejer er vedlagt som bilag (dok.nr. 71075-20)   

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Aktiviteten vil forbedre adgangen til stranden ved Henne Mølleå og derved sikre 

gæster en bedre oplevelse af Vesterhavet.  

Økonomi 

Midlerne vil skulle anvendes til at der etableres faskiner langs vandløbet og der 

efterfølgende sker opfyldning med sand. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 300 0 0 0 

Forslag til ændring:     

Drift 0 0 0 0 

     

Anlæg 300 0 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 

 
  



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 206 
 

A38: Fortov ved Viaduktvej, Ølgod  
Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Ønske fra Udviklingsrådene – Fortov langs Viaduktvej fra Industrivej til trappen på 

viadukten. Jf. bilag 86387-19. 

 

3) Fortov langs Viaduktvej fra Industrivej til trappen på viadukten. (overslag tidligere 

sendt til Bjarne Fly) 

Behovet er blevet endnu større siden det første budgetønsket blev fremsendt. 

Der er pt. 2 blinde, flere i kørestole og 5-10 med toget hver dag. Deres personlige 

hjælper, er meget utrygge ved at færdes på kørebanen fra/til trappen på Viaduktvej og 

til Industrivej. 

Derudover ønsker man også at gå tur i skoven (Vi i Naturen).  

Når byggeriet er færdigt på Rosenvænget kommer der 18 nye borgere. Man arbejder 

med at gøre brugerne selvhjulpne og dermed også spare penge, hvilket vanskeliggøres 

når der ikke er et fortov, de kan lære at færdes/gå på. 

Se nedenstående brev fra Samstyrken. 

 

Vedr. fortov over viadukten på Viaduktvej                               25/06-2018 

 

Af hensyn til vores borgere på Viaduktvej 25 B og Energivej 11 vil det give tryghed, 

hvis der bliver etableret fortov fra Industrivej og til toppen af viadukten på Viaduktvej.  

Vores oplevelser i dag er, at der er dårlig udsigt for bilerne og borgerne, når de 

kommer fra Nørre Alle mod Industivej pga. et sving. Det er tit store traktorer, der 

kører denne vej og borgerne skal ofte trække ud i rabatten.  

Vi har en del borgere der går denne vej til og fra arbejdet, nogle kommer fra toget og 

andre kommer hjemmefra og når de skal i vores butik på torvet går de også over 

viadukten.  

Nogle af vores borger går sammen med ledsagere, eks. har vi en blind pige som går 

med hendes gå vogn samt hendes ledsager under armen. For hende er det meget 

ubehageligt med det skiftene underlag, når de skal trække ud til siden. 

For et par år siden var vi så heldige at der blev lavet fortov fra Viaduktvej til Energivej, 

dette har gjort at nogle af vores borgere som førhen blev kørt på arbejde i dag selv går 

fra Østbækhjemmet på Industrivej til Energivej. Hvilket har givet borgeren øget frihed 

og selvstændighed. 

Jeg håber dette kan være med i jeres overvejelser når i beslutter om der skal laves et 

fortov. 

 

Venlig hilsen 

Charlotte Petersen  

Afdelingsleder 



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 207 
 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Vil forbedre forholdene for fodgængerne. 

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Drift     

     

Anlæg  250   

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

 

  

 
Viaduktvej 25 B 

6870 ØlgodTlf.: 21 52 13 11 
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Side 208 
 

A39: Sti til Ølgod Friluftsscene samt P-plads ved Byskov center 
 

Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Der er et ønske fra Ølgod UR om midler til en sti og p-plads ved Ølgod Friluftsscene 

og Byskov center. Ase ansøgning nedenfor. 

 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

Sikre bedre forhold og tilgængelighed. 

 

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  65 

 

  

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
  

5) Sti til Ølgod Friluftsscenen (Cirkus Pladsen) og P plads ved 

Byskov Center 

  

 

 

a) Cirkus Pladsen bruges ved større arrangementer til 

parkering, men den tilhørende sti (3 meter bred – 420 m2) 

behøver fast underlag. 

Tilbud fra V. Christensen & Søn, Krusbjerg (eksl. moms). 

b) P- plads ved Ølgod Byskov Center 20x25 meter 

 

 

I alt kr. 

 

 

65.000 
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Side 209 
 

A40: Julebelysning, Billum 
 

Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Der er et ønske fra UR Varde Opland om tilskud til julebelysning i Billum – se 

ansøgning nedenfor. 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

 

Økonomi 

 

 

 

Ansøgning om tilskud på 50% til julebelysning på Vesterhavsvej i Billum. 

 

 

Billum Sogneforening ansøger om et tilskud på 50% af vedlagt budget svarende til Kr. 49.752,00 til 

investering i julebelysning på Vesterhavsvej i Billum. 

Dette er et projekt, som skulle have været med i udviklingsplanen, men som af en eller anden grund 

aldrig kom med. 

 

-Vi har fået tilladelse af Varde Kommune til opsætning efter gældende retningslinjer. 

-Opsætning og nedtagning foretages af frivillige i et julebelysningslau. Dette er på plads. 

-Drift og vedligehold betales af midler fra arrangementet Jul i Billum. Dette er også på plads 

 

Jeg håber, Varde Kommunes byråd vil se positivt på denne ansøgning, da det er en engangsudgift, som 

vil forskønne vores by i december måned til glæde for alle forbipasserende og turister. 

 

Jeg ser frem til et positivt svar  

Med venlig hilsen 

Jørgen Hansen  

Formand for Billum Sogneforening.  
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Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  50 

 

  

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
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Side 211 
 

A41: Bro over Varde å ved Janderup Ladeplads – en 

forundersøgelse 
 

Udvalget for Plan og Teknik 

Beskrivelse af forslag 

Der er et ønske fra UR Varde Opland om tilskud til en forundersøgelse af 

broforbindelse for gående og cyklister over Varde å ved Janderup Ladeplads. Se 

ansøgning nedenfor. 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

 

Oplevelse for borgere og turister. 

 

Økonomi 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Janderup den 24-04-2020 
Kære byråd 

Ønske til budgetforhandlingerne for 2021  

Vi i Janderup ser gerne, at kommunen imødekommer et stort ønske om et 

tilskud, til forundersøgelsen af en broforbindelse for cyklister og gående, over 

Varde å. En forundersøgelse er tidligere skønnet til at koste 250.000 kr. 

Nationalpark vadehavet og en lokal virksomhed har givet tilsagn om bidrag 

pålydende 50.000 kr. De resterende 200.000 kr. ser vi gerne kommunen er 

behjælpelig med. 

Og med en afsluttet forundersøgelse, kan vores arbejdsgruppe få et godt afsæt 

til, gennem fonde at realisere visionen om en broforbindelse over Varde Å, ved 

Janderup Ladeplads. 

Set i lyset af hvad en broforbindelse kan få af betydning for lokalsamfundet i 

Varde -  Janderup -  Alslev, samt at blive brandet i Nationalparken, og for den 

stigende oplevelses- og cykelturisme, der vil gå hånd i hånd med lokale ønsker, 

håber vi at vores ønske vil blive imødekommet. 

Historisk set har der før været mulighed for at komme over åen på dette sted, 

ved ”Kræ Riwers” hjælp i en lille båd. Det er der flere nulevende der kan berette 

om.  

Håber dette forslag vil nyde fremme ved budgetforhandlingerne. 

 

Venlig hilsen  

Erna Lønborg  

på vegne af Lokalforeningen Janderup. 

 



 
Forslag til Budget 2021-2024 
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Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  200 

 

 

  

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

 

Ingen 
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A42: Udarbejdelse af helhedsplan for børnebyen og idrætslivet 

i Sig/Thorstrup.  
Udvalget for Børn & Læring samt Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Udviklingsrådet HHST (Horne, Hodde, Sig, Tistrup) har fremsendt et ønske om 

midler til udarbejdelse af en helhedsplan for etablering af en børneby på én 

matrikel ved Trane Skolerne, afd. Thorstrup.  

I skoleforliget ”Skole og dagtilbud til alle” er Thorstrup udpeget som børneby. 

Udviklingsrådet ønsker en samling af skole og børnehave på skolens område samt 

plads til kulturelle og idrætslige aktiviteter, hvorved skolen bliver samlingspunkt 

for udvikling, trivsel, læring, kultur og fritidsaktiviteter i Sig/ Thorstrup. 

Udvikling af dette område er et centralt element i byens udviklingsplan og vil 

samtidig understøtte målsætningen om at fastholde og tiltrække borgere til byen. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Projektet er en central del af byens udviklingsplan og vil være med til at binde 

aktiviteterne i byens sammen samtidig med at skabes en optimal ramme for 

fremtidens dagtilbud, skole, kultur og fritidsliv. 

Økonomi 

Sig Udviklingsråd ønsker 500.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplanen og Sig 

Vækst vil bidrage med samme beløb, såfremt pengene bevilges. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 - - - - 

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg 500    

 

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen 

personalemæssige konsekvenser.  
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Bilag til A40: Udarbejdelse af helhedsplan for børnebyen og 

idrætslivet i Sig/Thorstrup. 
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A43: Anlægsønske fra Dagtilbuddet Midt om ny institution i 

Varde Nord 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

 

Beskrivelse udestår  
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A44: Kultur- og Oplevelsesspor omkring Frelloskolen og Varde 

Fritidscenter 
Udvalget for Børn og Læring 

Beskrivelse af forslag 

Når Frelloskolen i Varde by åbner i august 2021, bliver området omkring Varde 

Fritidscenter og skolen et nyt aktiv i Varde by, som vil tiltrække mange mennesker 

med forskellige ærinder i løbet af dagen; eleverne vil tage til og fra skole, motionister 

i alle aldre besøger fritidscentret, konferencegæster mv. vil også lægge vejen forbi, 

når fritidscenteret er udvidet med konference- og hotelfaciliteter. Den kommunale 

genoptræning, som har til huse i Varde Fritidscenter, vil også kunne drage nytte og  

Der anlægges nye stisystemer omkring begge matrikler for at forbinde skole og 

fritidscenter, men også for at skabe et bedre bevægelsesflow mellem Lerpøtvej og 

Ortenvej. De nye stisystemer muliggør, at man kan bevæge sig hele vejen rundt om 

Frelloskolen og Varde Fritidscenter i et loop.  

For at gøre denne runde spændende og attraktivt, er der et ønske om at markere 

en række spots rundt på denne tur. Et spot kan være et sted, man kan sætte sig og 

nyde omgivelserne, det kan indbyde til leg, det kan bestå af kunstinstallationer eller 

bevægelsesfaciliteter.  

Det foreslås, at der anlægges omtrent seks spots på ruten rundt om begge matrikler. 

Spotsene kan have følgende temaer:  

1) Naturoplevelser – shelters, borde og bænke, i udkanten af Frelloskolens 

nordlige matrikel op til et naturområde 

2) Musik – fx et floorpiano og percussions, der kan spiles på af både børn og 

voksne, og som inviterer til dans og musisk udfoldelse  

3) Kunst og kultur – skulpturer, lysinstallationer og anden kunst, der måske 

relaterer sig til Otto Frello eller på anden vis falder fint ind i omgivelserne 

4) Ophold og afslapning – et område med loungemøbler, der inviterer til at 

mindre grupper samles 

5) Leg og bevægelse – et areal, der lægger op til bevægelse og leg, fx med små 

trampoliner nedfældet i jorden, balancebomme, en kolbøttestang eller andre 

små installationer 

6) Atletik – et område reserveret til at udøve atletik. Her kan fx være en 

springgrav til længdespring, højdespring, kuglestød mm.  

Det er målsætningen og forventningen, at Kultur- og Oplevelsessporet skal realiseres 

i samarbejde med en række mindre fonde/bidragsydere. Disse vil blive nærmere 

screenet i forhold til støtteområde og det interessesammenfald, der er mellem 

fondene og ønskerne til et Kultur- og Oplevelsesspor.  

En realisering af et samlet Kultur- og Oplevelsesspor vil kræve et flot og 

gennemarbejdet ansøgningsmateriale og, såfremt projektet gennemføres, foreslås 

det, at ansøgningsmateriale udarbejdes i samarbejde med LabLand Architects, som 

også har stået for udformningen af udearealerne på Frelloskolen.  
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Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forslaget har ingen konsekvenser for det kommunale serviceniveau. En realisering 

af forslaget vil skabe et attraktivt opholdsmiljø i naturen omkring Frelloskolen og 

Varde Fritidscenter.  

Økonomi 

En samlet realisering af et Kultur- og Oplevelsesspor med 5-6 spots vil løbe op i cirka 

5,5 mio.kr. inklusive bistand fra landskabsarkitekter, anlægsarbejde og udformning 

samt udsmykning af de spots, der skal være på sporet. Det er forventningen, at 2,0 

mio.kr. skal søges hos fonde og puljer.  

Der vil være begrænsede omkostningerne til den afledte drift, da spotsene integreres 

i de stier, der er planlagt til anlæggelse omkring Frelloskolen og Varde Fritidscenter. 

De ekstra omkostninger vil derfor være forbundet med at vedligeholde de mindre 

områder omkring hvert enkelt spot.  

Vej & Park vurderer, at et Kultur- og Oplevelsesspor vil medføre en øget udgift til 

drift og vedligehold på 75.000 kr. årligt. Udgifterne afhænger af, hvordan de enkelte 

spots udformes præcist, ligesom de også afhænger af, hvorledes spotsene sikres 

imod hærværk og vandalisme.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 ? ? ? ? 

Forslag til ændring:     

Drift 0 0 0 0 

     

Anlæg 0 3.500 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.  
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A45: Indretning af kombibibliotek og kulturhus, Nr. Nebel  
Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Inventaret i det nuværende kulturhus og bibliotek og skolens Pædagogiske 

Læringscenter er 30-40 år gammelt og nedslidt. Der er derfor et ønske om nyt 

inventar for at sikre, at det kommer på niveau med standarden i de andre 

biblioteksfilialer, hvor hovedbiblioteket i Varde har fået nyt inventar i 2016/17, Ølgod 

fik en større renovering i 2007 og Agerbæk nyindrettes i 2020 i forbindelse med 

overgangen til kombibibliotek på skolen. 

Inventaret vil understøtte udviklingen i borgernes anvendelse af bibliotek og 

kulturhus, så det foruden de klassiske bibliotekstilbud også indeholder læse- og 

studiefaciliteter, legetøj og ressourcer til småbørn, moderne læringstilbud til 

skoleeleverne og til borgerne. Desuden indrettes kulturhuset, så det egner sig til 

moderne møde- og aktivitetsforhold for foreninger, fællesskaber, unge og ældre.  

Der arbejdes efter at kunne genbruges inventar i et vist omfang for at holde 

omkostningerne nede. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Forslaget bringer kvaliteten af bibliotekstilbud og kulturhus på niveau med det, som 

tilbydes borgerne i de andre biblioteksfilialer. 

Økonomi 

Det samlede budget på inventar lyder på 1,3 mio. hvoraf biblioteket betaler 500.000 

af eget budget. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024 ? ? ? ? 

Forslag til ændring:     

Drift - afledt 0 0 0 0 

     

Anlæg  800 0 0 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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A46: Asfaltering af p-plads ved Outrup Kultur og Idrætscenter 
Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Aftalen med OKIC i forbindelse med budget 2019 var, at de skulle lave asfalteringen 

i løbet af sommeren 2019, da den kunne foretages samtidig med anden asfaltering 

i Outrup og dermed holde prisen nede, og så måtte det efterfølgende budgetseminar 

tage stilling til, om Varde Kommune skulle medfinansiere med 90.000 kr. Da der 

ikke blev taget stilling til anlægsønsker ud over 2020 i forbindelse med budgetaftale 

2020-2023 medtages ønsket til dette budgetseminar. 

Asfalteringen har fundet sted. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Den asfalterede p-plads har højnet standarden og betydet højere komfort for 

besøgende, når OKIC har store stævner i forbindelse med fx Outrup GUB. 

Økonomi 

Asfalteringen kostede i alt 349.000 kr. ekskl. moms og OKIC har følgende forslag til 

finansiering: 

OKIC 209.000 kr. 

Fond i Outrup 50.000 kr. 

Varde Kommune 90.000 kr. 

I alt 320.000 kr. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  90   

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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A47: Anlægsstøtte til Kunstgræsbane Horne IF  
Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Idrætsfaciliteter og foreninger kan søge om anlægsstøtte til kunstgræsbaner såfremt 

den efterfølgende drift kan hvile i sig selv uden yderligere tilskud fra Varde 

Kommune. 

Horne IF har på den baggrund indsendt ønske om støtte til at anlægge en 

kunstgræsbane til 3.916.012 kr. ved Horne Idrætspark for at fremtidssikre 

rammerne omkring fodbold i Horne-området. Fodboldforeningen samarbejder med 

omkringliggende byer, og flere og flere hold er begyndt at træne og spille turnering 

vinteren igennem, hvilket udfordrer græsbanerne. 

Horne IF ser Horne Idrætspark som den perfekte placering for anlægningen af sådan 

en kunstgræsbane, da den danner ramme for flere forskellige aktiviteter for alle 

byens borgere. Idrætsanlægget tilbyder i forvejen både cafeteria, udendørsbaner, 

hal og omklædnings faciliteter, fitness- og spinning- samt mødelokaler samlet på et 

sted. Traneskole og børneby ligger i kort afstand til anlægget, så de gør også dagligt 

brug af faciliteterne. 

 

Horne IF beder om en positiv tilkendegivelse fra Varde Kommune i form af et 

anlægstilskud, da det vil give dem et godt afsæt til søge fonde og på den måde 

komme videre med projektet. 

 

 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Etablering af en kunstgræsbane ved Horne Idrætspark vil forøge antallet af 

kunstgræsbaner i Varde Kommune. Det betyder, at der er flere fodboldspillere, som 

kan træne på kunstgræs og foreningerne har mulighed for at forlænge 

fodboldsæsonen. Kunstgræsbaner er et kvalitetsløft i forhold til de eksisterende 

vintertræningsbaner, som ofte er ujævne og hårde at træne på i vinterperioden. 

Der er dog også et naturligt loft for antallet af kunstgræsbaner hvis driften af dem 

alle skal hænge sammen.  

Økonomi 

Horne IF har også indsendt et driftsbudget med samlede årlige udgifter til granulat 

og saltning på 13.000 kr. Horne Idrætspark drifter og vedligeholder selv 

græsbanerne i dag, og de forventer derfor ikke en øget driftsudgift ved etablering af 

en kunstgræsbane, idet en af idrætsparkens eksisterende græsbaner omlægges til 

kunstgræsbane. 

Horne IF opererer med følgende anlægs- og finansieringsbudget: 

 

Etablerings budget Beløb 

Varde Kommune (ønsket støtte) 500.000 

Horne støtteforening 1.000.000 

HIF 250.000 

HIP 50.000 

Indsamling i sognet 116.012 
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Søgning af Div. Fonde 2.000.000 

  
I alt 3.916.012 

 

Horne IF har ikke indsendt et budget på estimerede indtægter eller brugen af banen 

i øvrigt. 

Horne IF arbejder med at omdanne eksisterende driftsstøtte til græsbaner til støtte 

til kunstgræsbanen.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  500   

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 
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A48: Tilskud til etablering af kunstgræsbane ved Helle Hallen  
Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Helle Hallen vil i samarbejde med 6 fodboldklubber/-afdelinger etablere en 

kunstgræsbane ved Helle Hallen, hvor der i dag er græsbaner. Banen etableres som 

en Purefield bane (granulatfri bane) og forventes at have en levetid på ca. 14 år. 

Etableringsudgiften er højere ved en Purefield bane, men derimod er den løbende 

vedligehold billigere, da der hverken skal gummigranulat eller anden infill i banen. 

Set over banens levetid er økonomien den samme, men bæredygtighed og mindre 

arbejde er forskellen.  

Kunstgræsbanen opfylder DBU’s krav til banemål (72 x 111 meter incl 

sikkerhedszone). Budgettet for etablering af banen - incl. diverse maskiner til 

vedligehold af banen - beløber sig til 4,9 mio. kr.  

De 6 fodboldklubber/-afdelinger har indgået et samarbejde på ungdomssiden i 

rækkerne U11-U17 under navnet Helle FC. Formålet med samarbejdet er at kunne 

samtræne, og der ligger Helle Hallen centralt placeret i forhold til de 6 klubber. 

Udover ungdomsrækkerne skal kunstgræsbanen også benyttes af de 6 klubbers 

øvrige hold (senior) Det forventes at banen benyttes ca. 550 timer årligt hvilket 

svarer til 5 timer dagligt i 15,5 uge pr. år. Der er et ønske om, at banen også 

benyttes til forskellige træningslejre m.m.  

Budget for etableringen samt lejepriser m.m. jf. bilag 85123-19 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Etablering af en kunstgræsbane ved Helle Hallen vil forøge antallet af 

kunstgræsbaner i Varde Kommune. Det betyder, at der er flere fodboldspillere, som 

kan træne på kunstgræs og foreningerne har mulighed for at forlænge 

fodboldsæsonen. Kunstgræsbaner er et kvalitetsløft i forhold til de eksisterende 

vintertræningsbaner, som ofte er ujævne og hårde at træne på i vinterperioden. 

Der er dog også et naturligt loft for antallet af kunstgræsbaner hvis driften af dem 

alle skal hænge sammen.  

Økonomi 

Der ansøges om et etableringstilskud til kunstgræsbanen på 1,5 mio. kr. og dertil en 

garanti i forbindelse med Helle Hallens evt. optagelse af et kommunekreditlån på 

400.000 kr. 

Finansiering af kunstgræsbanen: 

Varde Kommune, tilskud  1.500.000 kr. 

Varde Kommune, garanti for lån til Helle Hallen 400.000 kr. 

6 deltagende foreninger, gaver  1.250.000 kr. 

Lån fra deltagende forening, rentefrit  250.000 kr. 

Fonde, puljer, private bidrag, Gaver  1.500.000 kr. 

I alt  4.900.000 kr. 

Der er pt. en manglende finansiering på i alt 3,4 mio. kr.  
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Helle Hallen foreslår, at der tages 3-4 græsbaner ud (lukkes ned) i lokalområdet, 

hvis kunstgræsbanen etableres. Det kan give en årlig besparelse på ca. 80-100.000 

kr., som Vej & Park kan spare i driften af de grønne arealer. Denne besparelse kan 

anvendes til et årligt driftstilskud til Helle Hallen til vedligehold af kunstgræsbanen 

på 50.000 kr.  

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift  50 50  

     

Anlæg  1500   

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

Økonomiafdeling bemærker, at Helle hallens ansøgning om kommunegaranti for lån 

på 400.000 kr. til etablering af en kunstgræsbane, blev behandlet og afvist på Kultur 

og Fritids udvalgsmøde d. 19.august 2019.  

Med hensyn til afledt drift, gøres der opmærksom på, at Udvalget besluttede på 

mødet den 19. februar 2019, at fremtidige ansøgninger om etablering af 

kunstgræsbaner indgår i de kommende budgetforhandlinger som et anlægstilskud. 

Derudover skal driften af baner sikres uden yderligere kommunale driftsmidler. 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen. 
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Bilag til A48: Tilskud til etablering af kunstgræsbane ved Helle 

Hallen  
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A49: Oprettelse af NærBiblioteker i kommunens lokalområder  
Udvalget for Fritid og Kultur 

Beskrivelse af forslag 

Forslaget sigter på en bredere, mere tilgængelig og homogen biblioteksbetjening i 

kommunens lokalområder: Ansager, Helle Hallen, Næsbjerg, Outrup og Tistrup. Det 

er planen, at der installeres såkaldte NærBiblioteker ved haller, skoler eller andre 

offentlige steder, der i forhold til åbningstid og sted er let tilgængelige for borgerne. 

NærBiblioteket er dynamisk indrettet med hylder til bøger og medier, der er bestilt 

til afhentning eller skal returneres efter hjemlån (se projektbilag). NærBiblioteket 

bliver udstyret med IT, der gør det muligt at hjemlåne og returnere materialer, 

borgerne kan søge personlig information vedr. deres mellemværender, eller 

borgerne kan søge, studere og bladre i bibliotekets bøger, lydbøger eller andre 

materialer på skærme med der gengiver digitale kopier for- og bagsider, 

indholdsnoter o.l., før de tager stilling til, om de evt. vil bestille til fysisk levering 

eller oprette et digitalt lån via eReolen til en tablet, computer eller smartphone. 

Borgerne kan desuden søge og bestille materialer til fysisk levering på hylderne i 

NærBiblioteket, typisk den første hverdag efter bestilling. De hjemlånte materialer 

kan returneres efter samme princip. Borgerne kan selvfølgelig også via 

NærBiblioteket vælge at bestille materialerne direkte via eReolen, hvor man på få 

minutter kan få adgang til en bog eller en lydbog.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Målet med NærBiblioteket er at styrke nærheds- og lighedsprincippet i hele 

kommunen og ved at udnytte kommunens matrikler (skoler, haller o.l.) til nye 

formål. Målet er desuden, at borgerne får bedre adgang til et større og mere alsidigt 

materialeudbud fra kommunes biblioteksvæsen på tidspunkter, der passer til 

borgernes egne tidsplaner. Gennem NærBiblioteket får borgerne i de større 

lokalområder adgang til et betydeligt større materialeudbud end de få med 

biblioteksbussen. Konsekvensen er, at borgerne i lokalområderne får tættere 

tilknytning til bibliotekets udbud, hvilket styrker byrådets beslutning om at fremme 

kultur for hjerne og krop i hele kommunen. NærBibliotekerne er ikke bemandet. 

Borgerne skal klare sig med selvhjælp via de informative og intelligente 

grænseflader, de møder på skærmene. Grænsefladerne er indrettet, så de både kan 

aflæses og forstås af børn og ældre. Sideløbende med NærBiblioteket, vil 

biblioteksbussen fortsat yde bemandet betjening til lokalområderne, hvorved 

borgerne kan opsøge hjælp til særligt krævende biblioteksbetjening.   

 

Biblioteksbetjeningen i lokalområderne er i dag opdelt i filialbetjening (4 byer) samt 

betjening fra kommunens biblioteksbus. Biblioteksbussens gavner primært de 

borgere, der har mulighed for at benytte sig af åbningstiden på de særlige 

tidspunkter, bussen er til stede – ofte 30-60 minutter pr. uge. Her er borgernes 

valgmuligheder begrænset i forhold til de materialer, der er med i bussen. Borgerne 

kan i dag bestille materialer, som de henter eller returnerer rundt omkring ved 

kommunens haller og supermarkeder. I forbindelse med NærBiblioteket foreslås det, 

at nedlægge de nuværende aftaler med supermarkeder. De 5 lokalområder er 

udvalgt på baggrund af udlåns- og aktivitets- og besøgstal 2016-2018. Områderne 

er desuden udvalgt på baggrund af analyser af den demografiske udvikling i 

kommunen samt biblioteksbetjeningen før kommunalreformen. Hvis den aktuelle 

fase af projektet falder godt ud, vil det måske være nærliggende at undersøge 
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muligheden for at oprette lignede tiltag i: Alslev, Kvong, Sig, Skovlund, Starup og 

Årre. 

 

Økonomi 

Der søges om en samlet anlægsinvestering til i alt 5 NærBiblioteker. Hvert bibliotek 

er indrettet efter samme mønster og servicegrad. Udgifterne er ligelig fordelt ift. den 

enkelte enhed. På den måde kan investeringen tilpasses i forhold til ambitionsniveau 

og implementeringstid. Det forudsættes, at der vil være adgang til elektricitet ved 

de udvalgte steder. 

Driftsudgifterne til NærBibliotekerne fordeler sig på udgifter til net, IT, 

softwarelicenser og elektricitet.  

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift 50 50 50 50 

     

Anlæg  500   

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Nærbibliotekerne er ubemandede. Der er ikke indregnet ekstra omkostninger til den 

løbende servicering – hverken ift. servicebemanding eller udgifter til køretøjer - 

eftersom disse indhentes gennem tilpasning af den nuværende drift ifm. levering og 

returnering af materialer, IT-administration og support. 
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A50: Stalden – opgradering af faciliteterne ved Gl. 

Skovfogedbolig 
Udvalget for Kultur og Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Ved Gl. Skovfogedbolig i Varde Søndre Plantage holder NaturKulturVarde til, og her 

har man de mest fantastiske bynære muligheder for naturformidling og friluftsliv. 

Det har længe været ønsket at styrke formidlingen her. Ikke mindst bedre 

faciliteter ”under tag” er påkrævet. Derfor har NaturKulturVarde/Vardemuseerne 

fået udarbejdet en helhedsplan for området. I 2018 opførtes en ”snitteplads”, på 

området og i 2019 opføres et shelterområde.  

 

Næste store skridt vil være en ombygning af ”Stalden”, hvortil der her søges 

midler. 

 

Mål: At skabe et naturforsamlingshus i udkanten af Varde med bedre faciliteter til 

indendørs og udendørs formidlingsaktiviteter. Konkret: Renovering af ”Stalden” så 

den kan bruges til formidlingsaktiviteter, møder, kultur og fritidsaktiviteter og 

konferencer. Den skal desuden kunne servicere det lejrskoleområde, vi bygger lige 

øst for Stalden. Lejrskoleområdet kommer til at bestå af shelters, ”Skovtempel”, 

snitteplads, udekøkken m.m. og Stalden kommer til at skulle understøtte dette 

område med sanitet og indendørsfaciliteter, ligesom det generelt skal skabe bedre 

faciliteter til NaturKulturVardes Vild Mad arrangementer.  

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Gennemførelsen af helhedsplanen for området omkring Gl. Skovfogedbolig vil være 

et markant løft af de bynære naturformidlingsmuligheder i Varde. Området bruges 

allerede i dag til formidling for f.eks. sygdomsramte mænd, ”naturfremmede”, 

skoleklasser og til arrangementer som Skovens Dag og det traditionsrige 

julemarked. Med opførelsen af shelterområdet vil vi også kunne trække lejrskoler og 

hele Søndre Plantage med Nysø er et område, der nyder stigende bevågenhed af 

brugere. 

Økonomi 

Den samlede udgift til renovering af Stalden forventes at blive 3 mio + moms. Der 

vil blive ansøgt fonde og puljer, ligesom Vardemuseerne forventer selv at bidrage til 

projektet. Men da Gl. Skovfogedbolig er ejet af Varde Kommune, vil det forventes af 

fondene, at Varde Kommune selv bidrager med hoveddelen.  

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  1000 1000  

 

Personalekonsekvenser 

Ingen 

 



 
Forslag til Budget 2021-2024 

 
 

Side 234 
 

A51: Asfaltering af p-plads ved Ølgod Hallerne/ Ølgod Skole  
Udvalget for Kultur & Fritid 

Beskrivelse af forslag 

Ølgod Hallerne og Skolebestyrelsen i Ølgod Skole har et ønske om asfaltering af den 

grusbelagte p-plads ved Ølgod Hallerne og skolen. 

Grus-parkeringspladsen, som ligger på skolens areal over for Ølgod Hallerne, er i 

dårlig stand, og de jævnlige reparationer af huller virker kun kortvarigt. 

Parkeringspladsen bliver flittigt benyttet både af lærere og forældre til børnene på 

Ølgod Skole, samt af brugere af Svømmehallen og idrætshallerne. Næsten hver 

aften er op mod 70-90% af parkeringsbåsene fyldt. Parkeringspladsen er indrettet 

således, at der er ensrettet kørselsretning, og det betyder at alle biler, der 

benytter den, skal køre hele vejen rundt og tilbage af den vej de kom ind. Det 

giver et utroligt stort slid på grus belægningen, og derfor at der store huller rundt 

på kørevejen. 

Ølgod Hallerne og skolen peger på, at de jævnligt får klager fra brugere af 

parkeringspladsen, og at det er sket ved et par lejligheder, at brugere har fået 

deres bil beskadiget pga. store huller i parkeringspladsen. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Ingen konsekvenser. 

Økonomi 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift      

     

Anlæg  500   

 

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

 

Personalekonsekvenser 

Ingen.  
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A52: Nr. Nebel Kulturhus  
Udvalget for Plan & Teknik 

Beskrivelse af forslag 

I budget 2017-2020 besluttede Byrådet at renovere skolen i Nr. Nebel. Samtidig blev 

det besluttet at etablere et fælles kombibibliotek og flytte alle aktiviteter og brugere 

i Kulturhuset i Nr. Nebel over på skolen for her at etablere et Fremtidens Skole og 

Kulturhus, som følge af ejendomsstrategien om ’smarte kvadratmeter’. 

Byrådet besluttede den 8.10.2019 efter anbefaling fra Udvalget for Børn & Læring 

samt Udvalget for Kultur & Fritid, at udgiften til nedrivning af Nr. Nebel Kulturhus 

samt etablering af p-pladser på grunden skulle medtages i budgetforhandlingerne i 

2020. 

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger 

Nedrivning af Kulturhuset følger visionen i Ejendomsstrategien om smarte 

kvadratmeter. 

Økonomi 

Nedrivning af Kulturhuset og etablering af p-pladser og grønt område, vil det 

betyde en udgift på i alt ca. 2 mio. kr. ex. moms. 

 

Beløb i 1.000 kr.  
( - = besparelse eller merindtægt  

/ + = merudgift) 

2021 2022 2023 2024 

Vedtaget budget 2021-2024     

Forslag til ændring:     

Drift     

     

Anlæg  2.000   

Økonomiafdelingens bemærkninger 

 

Personalekonsekvenser 

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. 

 

 


