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Beskrivelse af indhold i publikationen 
En storby med ambitioner beskriver 

rammesætningen for budgetforslag 2016. 

Byrådets effektblomst viser byrådets 8 

effektmål og udvalgenes understøttende 

effektmål. 

I afsnittet Perspektiver for budget-

lægningen beskrives de overordnede 

rammer for budgetforslaget herunder: 

- De finansielle måltal, som viser de væ-

sentligste økonomiske nøgletal i bud-

getforslaget. De giver et hurtigt overblik 

over kommunens økonomiske situation 

og giver samtidig en pejling på et evt. 

økonomisk råderum. 

- Tiltag i budgettet viser de drifts- og an-

lægsændringer, der er indlagt i budget-

forslaget. Her kan der læses om, hvad 

omprioriteringsbidraget betyder for 

Odense Kommune, hvilke nye udgifter 

der er lagt ind i budgetforslaget, og hvor 

der sker omprioriteringer. Til sidst er 

der en opsummering af tiltagene. 

- Udviklingstendenser i plangrundlaget 

viser udviklingen i centrale elementer i 

plangrundlaget, eksempelvis ledigheds- 

og befolkningsudvikling. 

Under afsnittet Styring og effekter be-

skrives de områder i budgetforslaget, som 

knytter sig til den overordnede økonomi-

styring og som har særlig fokus i budgettet. 

Det vedrører: 

- Effektstyring 2.0 som beskriver, hvorle-

des der arbejdes videre med effektsty-

ring i Odense Kommune blandt andet 

ved at koble effekter og økonomi mere 

sammen, og ved at få effektstyring tæt-

tere på det udførende led. 

- Ambitionsniveau for byrådet effektmål, 

som beskriver hvilke konkrete ambiti-

onsniveauer der fastsættes for byrådets 

8 effektmål. 

- Eftersyn af effektblomsten viser den ny-

este udgave af effektblomsten efter den 

er blevet efterset i udvalgene. 
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- Eksempler på effektstyring i den bor-

gernære drift viser konkrete eksempler 

på, hvordan der arbejdes med effekter i 

den borgernære drift. 

- Refusionsreform beskriver elementerne 

i refusionsreformen og konsekvenserne 

for Odense Kommune. 

- Effektanalyser med økonomisk potenti-

ale til budget 2017 viser en første status 

på de igangsatte analyser til budget 

2017. Her kan blandt andet læses de før-

ste overvejelser om projektet ”Sammen-

hængende borgerforløb” herunder det 

forventede økonomiske potentiale. 

- Revurdering af de konjunkturfølsomme 

områder, hvor budgettet på områderne 

køb og salg af jord samt boliger tilpasses 

den forventede efterspørgsel og den ge-

nerelle konjunkturudvikling på områ-

det. 

Ved afsnittet Hovedtal og forudsæt-

ninger viser et samlet billede af kommu-

nes økonomi. Her beskrives især indtægts-

siden og de finansielle bevægelser mere 

indgående. Dertil kommer, at udgiftssiden 

vises mere detaljeret på udvalgsniveau: 

- Resultatopgørelse giver i tabelform et 

helhedsbillede af kommunens øko-

nomi. Her vises en samlet opgørelse 

over indtægter, drifts- og anlægsudgif-

ter samt de finansielle poster i budget-

perioden. 

- Finansieringsgrundlag giver et hurtigt 

overblik over indtægtskilderne i kom-

munen, og hvor meget hvert enkelt om-

råde bidrager med. 

- Indkomstskatter viser de forventede 

indtægter fra indkomstskatter i budget-

perioden. Der sammenlignes med sid-

ste års budget og udviklingen på lands-

plan i vækstskønnene. 

- Øvrige skatter giver et overblik over 

indtægterne fra selskabsskatter, grund-

skyld, dækningsafgift og dødsboer i 

budgetperioden. Der sammenlignes 

med sidste års budget og tidligere skøn 

på områderne.  

- Tilskud og udligning viser, hvad Odense 

Kommune får af tilskud fra staten og 

hvad Odense får fra udligning mellem 

kommunerne. Indtægterne på området 

sammenlignes med sidste års budget. 

Her kan f.eks. læses, hvor meget 

Odense får fra det ekstraordinære fi-

nansieringstilskud, samt hvorledes om-

prioriteringsbidraget påvirker ind-

tægtssiden.  

- Finansielle bevægelser viser udviklin-

gen i renteindtægter og udgifter, kom-

munens afdrag på lån, lånoptagelse og 

leasingramme. 

- Servicerammer og anlægsniveau viser 

hvor mange serviceudgifter Odense har, 

og hvor stort et anlægsniveau Odense 

har i forhold til landsplan. 

- Udvalgenes budgettal viser udgifterne 

fordelt på udvalg og de specifikke områ-

der i budgetperioden. Her kan eksem-

pelvis aflæses budgettet for dagpas-

ningsområdet og budgettet for kontant-

hjælp. 
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- Status på likviditet og gældspleje giver 

et overblik over kommunens aktuelle li-

kviditet (kassebeholdning og depone-

rede midler) og styringen af disse, samt 

en status over kommunens gæld. 

I afsnittet bilag er øvrige bidrag til bud-

getforslaget samlet. Det vedrører bl.a. 

budgetbidrag fra udvalgene, notater i rela-

tion til forslaget og oversigter til opslag. 

Der er vedlagt følgende bilag: 

- Gennemgang af Økonomiaftalen er en 

opsummering af Økonomiaftalen, hvor 

der er særlig fokus på de områder, som 

har betydning for Odense. 

- Optimering af ramme viser på hvilke 

konkrete områder udvalgene finder 

årets optimeringer. 

- Status på udmøntning af budgetanaly-

serne til budget 2016 viser en endelig af-

rapportering på de igangsatte budget-

analyser. Her beskriver blandt andet re-

sultaterne fra indkomstanalysen ”Fast-

holdelse af flere højtuddannede”. 

- Afvikling af dækningsafgift på erhvervs-

ejendomme i 2016 beskriver konse-

kvenserne af den ny plan for afvikling af 

dækningsafgiftspromillen. 

- Anlægsmuligheder er en liste af anlægs-

muligheder med en beskrivelse af frem-

tidige investeringsmuligheder. 

- Udmøntning af velfærdsteknologipulje i 

2016 på projekter viser et forslag til 

hvilke projekter puljen anvendes til. 

- Takster viser en oversigt over de forelø-

bige borger- og brugertakster i kommu-

nen, eksempelvis takst for vuggestue, 

entrebillet til isstadion osv. 

- Anlægsoversigt (inkl. Stjernemarke-

ring) er en oversigt over samtlige an-

lægsbevillinger i Odense Kommune. 

Stjernemarkeringen hentyder til, at an-

lægget frigives ved budgetvedtagelse, 

hvorved anlægget kan igangsættes uden 

yderlig behandling i byrådet. 

- Bidrag fra folkeoplysningsudvalget in-

deholder en liste over anlægsprojekter, 

som arbejdsgruppen under Folkeoplys-

ningsudvalget ønsker prioriteret. 
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En storby med ambitioner 
Odense er en by med ambitioner for byens udvik-
ling 
Vi mærker alle nu, at Odense er under for-

andring. Der sker noget med byens identi-

tet i disse år. Vi er ved at forme en storby, 

der på den ene side rummer det, en storby 

skal rumme, og på den anden side indehol-

der den nærhed og overskuelighed, der gør 

Odense til noget helt særligt i Danmark. 

Når vi bevæger os rundt i byen ser vi for-

andringerne via kraner og byggepladser. 

Men den fysiske transformation står ikke 

alene, Odense har et højt aktivitetsniveau 

med et varieret udbud af kultur og events, 

der giver yderligere puls til Odenses by-

rum eksempelvis Tinderbox festival, 

Sting&Simon, basketball-turnering NBA 

3X og byfesten Karrusel. Alle oplevelser til 

odenseanerne og gæster fra nær og fjern i 

2015. Der er grøde i Odense. Og det er vi 

stolte af. 

Men det har ikke været nemt, og det er 

fortsat ikke nemt. Selvom fysisk bytrans-

formation og store eventoplevelser vækker 

glæde hos de fleste, skal ingen være i tvivl 

om, at investeringerne bidrager i en højere 

sags tjeneste. Vi skal forbedre vores ind-

tægtsgrundlag, så vi kan prioritere velfær-

den. Vi vil passe på dem, der ikke kan selv 

og har brug for vores hjælp. Derfor ryster 

vi ikke på hånden, men fastholder, at 

fremtidens velfærdssamfund videreudvik-

les dér, hvor man tør investere i vækstska-

belse, der med tiden kan give bedre vel-

færd.  

De fleste vil nok sige, at vi er ambitiøse. 

Men det er meningen. For i Odense tør vi 

godt have høje ambitioner. Vi mener fak-

tisk, at en storby uden ambitioner ikke er 

en storby. Det er kun igennem ambitiøse 

mål og målrettede indsatser, vi kan løfte os 

væk fra det jævne og ind i at gøre det bed-

ste for borgeren og erhvervslivet. Det vil vi, 

det skal vi, og vi er faktisk også overbevid-

ste om, at det kan vi. Men det kræver 

utvivlsomt hårdt arbejde i årene, der kom-

mer. 

Vi måler effekten af, hvad vi gør 
Igennem 3 vækstmål og 5 velfærdsmål har 

Odense byråd meget klart formuleret, 
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hvilke effekter der skal skabes for byens 

borgere og virksomheder i de kommende 

år. Vi har derfor i indeværende budget 

yderligere formuleret klare ambitionsni-

veauer for, hvor meget effekt vi vil skabe 

på de otte overordnede mål. De otte mål og 

deres ambitioner er styrende for kommu-

nens aktiviteter og indsatser og afspejler 

byrådets holdninger til, hvad der er vig-

tigst for borgerne i Odense. Det er derfor 

også byrådet, der prioriterer de økonomi-

ske midler, så de understøtter opnåelsen af 

målene.  

Politisk effektstyring er i sin dna et helt 

simpelt styringsværktøj – det skal det fort-

sat være. Vi ønsker nemlig at motivere den 

enkelte leder og medarbejder til at ekspe-

rimentere og innovere for at nå de politi-

ske effektmål. Tilliden og anerkendelsen 

for fagfolkenes arbejde skal være i højsæ-

det, når vi på politisk niveau fastholder fo-

kus på effekter. Det er en ambitiøs tilgang, 

som kræver mod, fordi vi som politikere 

skal turde give slip på lidt af kontrollen. 

Det mod har vi i Odense Kommune, fordi 

effektstyringen hjælper og tvinger alle til 

at have det rigtige fokus. Samtidig skabes 

en tryghed, fordi vi har et mål at spille kre-

ativiteten og de gode idéer op imod. Vi ved, 

at vores otte effektmål definerer destinati-

onen, det eksperimenterende og lokale 

spillerum skaber bevægelsen.  

Vi ønsker i Budget 2016 at arbejde videre 

på at brede denne tilgang ud i den borger-

nære drift. Med Ny virkelighed – Ny vel-

færd er Odense Kommune i gang med en 

bevægelse, hvor det ikke bare handler om 

en billigere velfærd tilpasset den nye vir-

kelighed, men også en ny og bedre velfærd, 

hvor velfærden udvikles og fremtidssikres 

gennem samarbejde, forebyggelse og fæl-

lesskaber. Vi er ikke tilfredse med at levere 

det samme for færre ressourcer – vores 

ambition er at tilbyde borgerne en ny vel-

færd, der har større effekt og koster min-

dre.  

Vi sørger for at fremtidssikre økonomien  
Odense Byråd har håndteret de store øko-

nomiske udfordringer i kriseårene. Det er 

grunden til, at vi i dag fortsat er en økono-

misk ansvarlig kommune, som sikrer en 

økonomi med balance mellem indtægter 

og udgifter. Vi har i Odense Kommune væ-

ret dygtige til at omkostningsstyre og ef-

fektivisere os igennem krisen. Der er dog 

stadig et udviklingsarbejde at gøre, og vi 

skal derfor bruge de kommende år på at 

konsolidere os og ikke mindst ruste os til 

fremtidige udfordringer.  

For knappe ressourcer vil også fremadret-

tet være et grundvilkår for Odense. Med 

økonomiaftalen for 2016 strammes de 

økonomiske rammevilkår for kommu-

nerne betydeligt. Kommunerne skal hvert 

år de næste 4 år levere et nyt ompriorite-

ringsbidrag på 1 pct. af servicerammen til 

staten til prioriterede indsatser, som ikke 

nødvendigvis ligger i kommunal regi. Der-

til kommer usikkerheden om konsekven-

serne af en kommende udligningsreform 

og fortsættelsen af det ekstra finansie-

ringstilskud fra staten, som er til genfor-

handling hvert år i økonomiaftalen. In-

ternt i Odense skal der desuden skabes 

nødvendigt råderum til at fastholde og ud-

vikle velfærden.  
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Det betyder, at vi i Odense både skal finde 

besparelser og effektiviseringer til at imø-

degå statens omprioriteringsbidrag samti-

digt med, at vi skal finde løsninger til at 

udvikle velfærden i Odense inden for de 

eksisterende rammer via omprioriterin-

ger. 

 Der er grundlæggende tre måder, hvorved 

der kan skabes råderum i Odense Kom-

mune: 

 Øgede indtægter 
 Færre udgifter til serviceområderne 
 Færre udgifter til overførselsindkom-

ster 

I Odense Kommune er der investeret i 

vækst og udvikling med den hensigt at øge 

de kommunale indtægter. Der er samtidig 

et stærkt fokus på nedbringelse af de alt for 

høje udgifter til overførselsindkomster, 

som Odense har. Derudover arbejdes der 

fortsat med udviklingen af nye, mere ef-

fektfulde og billigere velfærdsløsninger. 

Alle elementer som har det ene formål at 

sikre mere velfærd til borgeren. 

Odense er i konstant bevægelse, som kræ-

ver fokus, risikovillighed og evne til at in-

vestere i det, som skaber værdi for borgere 

på både kort og lang sigt. Budget 2016 skal 

være med til at cementere og videreudvikle 

den linje, som er lagt i de foregående års 

budgetter med at fremtidssikre økono-

mien og videreudvikle byen. Vi går ikke på 

kompromis, men fastholder fokus på at 

vende udviklingen, så vi også i fremtiden 

kan investere i et velfærdssamfund, hvor vi 

passer på dem, som ikke kan selv og fris-

ætter de enorme ressourcer for de af vores 

borgere, som både kan og gerne vil selv. 
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Byrådets effektblomst 
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Perspektiver for budgetlægning 2016-2019 
 

 

Borgmesterforvaltningen giver samlet sta-

tus på de finansielle måltal 2 gange årligt. 

I foråret i forbindelse med regnskabsaf-

læggelsen og i efteråret i forbindelse med 

budgetprocessen. 

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 

2015 blev den hidtidige finansielle strategi 

erstattet med den samlede økonomiske 

strategi for Odense Kommune, hvorunder 

de finansielle måltal er et element. 

Den økonomiske strategi for Odense Kom-

mune indeholder dermed fremadrettet fire 

elementer: 

1. De finansielle måltal 

2. Finansiel styring 

3. De konjunkturfølsomme anlægsområ-

der 

4. Budgetmodeller for konjunkturføl-

somme områder under Beskæftigel-

ses- og Socialudvalget  

Økonomisk handlefrihed 
Til brug for vurdering af den økonomiske 

handlefrihed anvender Odense Kommune 

finansielle måltal, der indeholder krav til 

væsentlige nøgletal i resultatopgørelsen.  

Målet er at skabe økonomisk handlefrihed 

inden for nogle fastlagte økonomiske ram-

mer og dermed sikre en sund og stabil 

budgetsituation. 

Status i forhold til den finansielle strategi 

sammenfattes i nedenstående tabel, hvor 

farverne indikerer, om der er grund til: 

 at ”stoppe op” (rød),  

 at ”mane til forsigtighed” (gul) eller  

 at ”signalere klar bane” (grøn). 

I nedenstående tabel vises den finansielle 

strategi.

De finansielle mål 
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De finansielle måltal budgetforslag 2016-2019 

Mio. kr. Målsætning 2015 2016 2017 2018 2019 

Resultat af ordinær drift 250-300 mio. kr. 442,1 419,0 287,0 97,1 -26,2 

Skattefinansieret resultat inkl. frigi-

velse af deponerede midler 
Balance i perioden 55,3 -128,7 50,9 21,3 -146,3 

Skattefinansieret gæld Faldende i perioden 1.027,6 1.026,4 989,5 938,6 861,7 

Kassebeholdning ultimo Min 150 mio. kr. 408,8 233,8 201,3 124,6 -211,7 
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Resultat af ordinær drift viser forhol-
det mellem kommunens løbende udgifter 
og indtægter. Indtægterne består primært 
af indkomstskatter samt tilskuds- og ud-
ligningsordninger.  

Målsætningen er, at resultat af den or-

dinære drift i gennemsnit skal give et 

overskud på 250-300 mio. kr. om året. 

Fra 2019 hæves målsætningen til 300 

mio. kr. om året. 

Målsætningen for resultat af ordinær drift 

overholdes i 2015, 2016 og 2017. I 2018 

og 2019 ligger måltallet væsentligt under 

målsætningen. Dette skyldes primært, at 

der er en stigende profil på ompriorite-

ringsbidrag som er lagt ind fuldt ud samt 

at det kun er finansieringstilskuddet for 

2016 der er indarbejdet.  

Det skattefinansierede resultat in-

klusive frigivelse af deponerede 

midler viser resultatet af den løbende 

drift suppleret med oplysninger om kom-

munens løbende anlægsinvesteringer, 

herunder salg/køb af jord og fast ejen-

dom.  

Målsætningen ved måltallet er, at om-

rådet skal være i balance i perioden, dvs. 

at udgifter og anlægsinvesteringerne i 

gennemsnit over budgetperioden ikke 

overstiger indtægterne. 

Det skattefinansierede resultat er negativt 

i budgetåret 2016 og 2019. I 2016 er der et 

højt anlægsniveau, hvilket ikke er et pro-

blem, da der er opsparing hertil. I 2019 

skyldes det, at resultatet af ordinær drift 

er meget lavt. 

 

Den skattefinansierede gæld er et af 

de centrale nøgletal nederst i resultatop-

gørelsen. 

Målsætningen er, at gælden nedbringes 

i perioden, således at udgifter til renter og 

afdrag reduceres. 

Den skattefinansierede gæld holder sig 

stort set på samme niveau i 2015 og 2016, 

hvorefter den falder i resten af perioden. 

Kassebeholdningen ultimo året er 

en central parameter, der afspejler kom-

munens likviditet, dvs. kommunens evne 

til at foretage løbende udbetalinger, ek-

sempelvis lønudbetalingerne. 

Målsætningen er, at kassebeholdnin-

gen ultimo budgetåret udgør minimum 

150 mio. kr. 

Kassebeholdningen overholder målsæt-

ningen i perioden 2015 til 2017. I 2018 

ligger kassebeholdningen lidt under mål-

tallet.  I 2019 ligger kassebeholdningen 

langt under måltallet, hvilket skyldes re-

sultat af ordinær drift som er meget lavt. 
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Kommunens udgifter i 2015 til 2019 er æn-

dret på en række områder siden vedtagel-

sen af Budget 2015. 

Ændringerne skyldes hovedsageligt Øko-

nomiaftalen mellem regeringen og KL om 

kommunernes økonomi for 2016, herun-

der omprioriteringsbidrag. Ændringer i 

forhold til rammeudmeldingen til budget 

2016 er der bl.a., de nye skøn for arbejds-

løshed, medfinansiering af sundhedsud-

gifterne og pris- og lønudviklingen. 

De væsentligste ændringer på udgiftssiden 

beskrives nedenfor og er inddelt i 3 kate-

gorier:   

1. Nye tiltag og puljer 

2. Styringsprincipper 

3. Tekniske korrektioner 

1) Nye tiltag og puljer  
Omprioriteringsbidrag og finansiering heraf  
Regeringen har taget initiativ til at indar-

bejde et omprioriteringsbidrag i det kom-

munale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 

2016 til 2019. Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. 

årligt fra 2016 og frem for alle landets 

kommuner. Odenses andel af ompriorite-

ringsbidraget udgør 85,0 mio. kr. årligt, 

hvilket med andre ord betyder, at Odense 

Kommune hvert år skal finde nye varige 

besparelser/effektiviseringer for 85 mio. 

kr. til finansiering af omprioriteringsbi-

draget. 

Dog er regeringen og KL enige om, at der 

tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 

2016 til prioriterede indsatser på de bor-

gernære serviceområder, herunder ældre, 

børn og folkeskole. Odense Kommune vil 

få 67,3 mio. kr. retur i 2016 til prioriterede 

borgernære serviceområder. Samlet mi-

ster Odense Kommune derved 17,7 mio. 

kr. i 2016, men det vil betyde et stigende 

nettobidrag i årene 2017-2019 på 103 mio. 

kr. 2017, 188 mio. kr. i 2018 og 273 mio. 

kr. i 2019.  

Det er derfor nødvendigt allerede fra Bud-

get 2016 at påbegynde arbejdet med at 

finde finansiering til omprioriteringsbi-

draget. Det vil derfor være oplagt og nød-

vendigt at sammenkoble kommunens 

igangværende arbejde med budgetanaly-

ser til budget 2016, effektanalyser med 

økonomisk potentiale og optimering af 

rammen, så provenuet herfra samlet ses i 

en sammenhæng med finansiering af om-

prioriteringsbidraget, således nye bespa-

relser i første omgang kan undgås.  

Effektanalysen IT- og kontraktstyring - Salg af 
KMD-bygninger  
En af de effektanalyser med økonomiskpo-

tentiale, som skal finde finansiering til om-

prioriteringsbidraget er effektanalysen i 

forbindelse med IT og kontraktstyring. 

Odense Kommune omsætter for omkring 

130 mio. kr. på IT-kontrakter. Nogle af 

disse kontrakter indgås uden en egentlig 

tværforvaltningsmæssig koordinering, 

hvilket kan medføre indkøb af identiske 

Tiltag i budgettet 
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produkter til differentierede priser. Yder-

ligere har Odense Kommune i en række til-

fælde overset opfølgnings- og genforhand-

lingsmuligheder i kontrakter, med øgede 

omkostninger eller manglende optimerin-

ger til følge.  

En række IT-leverandører, særligt store le-

verandører med høj omsætning, fakture-

rer på baggrund af ugennemsigtigt faktu-

ramateriale, hvilket skaber bekymring i 

forhold til økonomien på området. Odense 

Kommune har derfor iværksat en effekt-

analyse, der skal sikre en bedre IT- og kon-

traktstyring, og derved få en effektivise-

ring på området. 

I den forbindelse bliver monopolbruddet 

på det kommunale IT-område og etable-

ringen af den fælleskommunale rammear-

kitektur også inddraget i effektanalysen. 

Monopolbruddet og etableringen af den 

fælleskommunale rammearkitektur bety-

der, at kommunerne selv skal klare opga-

ven med at implementere nye IT-systemer 

og rammearkitektur, hvorfor det kræves, 

at der allokeres økonomiske ressourcer til 

opgaven.  

Samtidigt har monopolbruddet også bety-

der, at der er sket et salg af KMD-bygnin-

ger, hvoraf halvdelen af provenuet udbeta-

les til ejerkredsen, hvilket samlet beløber 

sig til 601 mio. kr. Odenses andel er 22,1 

mio. kr. over 4 år. Disse midler vil derfor 

indgå i effektanalysen for at imødekomme 

provenukravet for effektanalysen. 

Udgiftsbudgettet opskrives derfor med 

Odense Kommunes andel af salgsprove-

nuet, mens salgsindtægten posteres ved 

renteindtægter. 

 

2016-priser – 1.000 kr. 
2015 

(2015-pl) 
2016 2017 2018 2019 

Realisering og implementering af provenu-
krav for effektanalysen vedr. IT og kon-
traktstyring 

-921 -10.126 -6.444 -4.603 -921 

Salgsprovenu, renteindtægter 921 10.126 6.444 4.603 921 

I alt 0 0 0 0 0 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 
Film Fyn  
I forbindelse med budgetforliget ved Bud-

get 2015 blev forligspartierne enige om at 

sikre og udvide mulighederne for den pro-

movering og goodwill, der kan opnås gen-

nem et delvist associeret medlemskab af 

Film Fyn. Målet for samarbejdet er at un-

derstøtte og videreudvikle film- og tv-mil-

jøet i Odense. Forligspartierne var derfor 

enige om, at der med dette års budget skal 

afsættes 1,0 mio. kr. årligt til formålet. 
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2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Film Fyn -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

Det Fælles Fynske Beredskab  
I henhold til Økonomiaftalen for 2015 

mellem KL og den tidligere regering skal 

de nuværende 87 kommunale redningsbe-

redskaber i Danmark reorganiseres i op til 

20 enheder pr. 1. januar 2016. Igennem 

strukturændringen skal der realiseres en 

række effektiviseringer. 

De fynske kommuner (med undtagelse af 

Middelfart) har, i regi af Borgmesterforum 

Fyn, derfor besluttet at smelte beredska-

berne sammen til ét fælles fynsk bered-

skab.  Der træffes endelig beslutning om-

kring indretningen af den nye fynske be-

redskabsenhed i løbet af sommeren 2015.  

I alt skal det fælles fynske beredskab effek-

tiviseres med ca. 6 mio. kr. årligt med virk-

ning fra 1. januar 2016. Odenses andel af 

besparelsen beløber sig ca. 2,6 mio. kr. år-

ligt fra 2016 og frem, hvorfor udgiftsbud-

gettet nedskrives hermed.  

 

2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Beredskab Fyn 2.610 2.610 2.610 2.610 

I alt 2.610 2.610 2.610 2.610 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

Ekstraordinært antal flygtninge og asylansøgere  
Regeringen har fremsat lovforslag om at 

stramme vilkårene for asylansøgere. Kom-

munerne står dog fortsat over for at skulle 

modtage og integrere et betydeligt antal 

flygtninge og familiesammenførte. På den 

baggrund er regeringen og KL enige om, at 

såvel det ekstraordinære integrationstil-

skud på 200 mio. kr. samt investeringstil-

skuddet på 125 mio. kr. videreføres som 

engangsbeløb i 2016.  

I 2015 fik Odense Kommune i alt 9,3 mio. 

kr. som følge af det store flygtningepres, 

fordelt på 3,9 mio. kr. ved investeringstil-

skuddet og 5,4 mio. kr. ved integrationstil-

skuddet. Midlerne blev udmøntet til Børn- 

og Ungeudvalget med 3,7 mio. kr. og Be-

skæftigelses- og Socialudvalget med 5,6 

mio. kr. 

Odenses andel af investeringstilskuddet og 

integrationstilskuddet for 2016 forventes 

at udgøre et tilsvarende niveau, men belø-

bet kendes først, når fordelingen af flygt-

ninge og asylansøgere i 2016 kendes. Til-

skuddene for 2016 vil blive udmøntet efter 
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en politisk prioritering i løbet af budget-

året, og indgår derfor ikke i budgettet på 

nuværende tidspunkt.  

Trepartsmidler 
Der er tildelt trepartsmidler til kommunen 

i perioderne 2009-2011 og 2012-2015, 

men det er endnu uafklaret, hvorledes en 

fremtidig aftale på området vil se ud. Der 

er igangværende forhandlinger mellem re-

geringen og KL vedr. en ny fremtidig af-

tale. Odense Kommune er i dialog med KL, 

som har meddelt, at en aftale vil kunne for-

ventes klar medio september 2015. 

Det er derfor usikkert, hvordan bl.a. en ny 

dimensioneringsaftale for elever vil se ud, 

og derfor kendes Odense Kommunes an-

del af finansieringen endnu ikke. 

Grundet denne usikkerhed afsættes der 15 

mio. kr. til trepartsmidler i 2016. 

Frem mod budget 2017 vil Odense Kom-

mune igangsætte et arbejde, der skal kigge 

på kommunens samlede dimensionering, 

samt samle, kvalitetssikre og understøtte 

det samlede arbejde med elever og stude-

rende på tværs af Odense Kommune og 

højne det faglige niveau i forhold til 

Odense Kommune som uddannelsesinsti-

tution – i samspil med uddannelsesinsti-

tutionerne. 

 

2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Trepartsmidler -15.000 0 0 0 

I alt -15.000 0 0 0 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 
Igangværende byrådssager 
Der er i budgetforslaget til Budget 2016 ta-

get højde for igangværende byrådssager, 

herunder en anlægssag på Greven-

lundsvej, hvor der bl.a. nulstilles et lånop-

tag. 

Disse sager er oplistet i tabellen sidst i af-

snittet tiltag i budgettet. 

2) Styringsprincipper  
I Odense Kommuner arbejder vi kontinu-

erligt med at forbedre vores økonomisty-

ring. Det gælder både den daglige styring, 

men også det bagvedliggende set-up med 

vores økonomistyringsprincipper og de 

forskellige budgetmodeller inden for be-

skæftigelsesområdet, afledt drift, overfør-

selsområdet osv.  

De sidste par år har vi arbejdet ud fra de-

visen én kommune – én fælles kasse.  Så-

ledes kan kommunekassen løbende styr-

kes med de midler, der er tilovers i forvalt-

ningerne, og midlerne kan i fællesskab pri-

oriteres på ny. Effekten heraf har været en 

række gode regnskabsresultater, hvorfor 

kommunen fortsat vil videreføre samme 

tilgang i økonomistyringsprincipperne for 

dette budget.  

Et af de seneste tiltag, som blev udarbejdet 
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i forbindelse med Budget 2015 var en ju-

steret model for overførsler af driftsmidler 

inden for servicerammen mellem årene. 

Modellen har fokus på tre rammevilkår – 

serviceramme, kassebeholdning og bevil-

lingsniveau – da disse har betydning for, 

hvordan overførselsmodellen bedst kan 

understøtte styringen i kommunen. 

Et nyt tiltag fra budget 2016 og frem vil 

være at fastholde udvalgene i konstant at 

arbejde for at øge produktivitet og effekti-

vitet, hvorfor Økonomiudvalget har be-

sluttet, at der i dette budget og fremadret-

tet i hver rammeudmelding indlægges en 

optimering af rammen på 0,5 pct. af drifts-

områder med overførselsadgang korrige-

ret for fælles områder under Økonomiud-

valget. På den måde vil der blive skabt rå-

derum, som kan imødegå udfordringer, 

herunder omprioriteringsbidraget, samt 

eventuelt bruges til politiske prioriterin-

ger. Optimering af rammen er yderligere 

beskrevet i bilag. 

I de nedenstående afsnit redegøres der for 

de overordnede styringsprincipper an-

vendt i Odense Kommune.  

Revurdering af de konjunkturfølsomme områder  
Jf. den økonomiske strategi og Økonomi-

udvalgets drøftelse er budgettet på de kon-

junkturfølsomme anlægsområder blevet 

revurderet.  

Revurderingen er sket med afsæt i den ak-

tuelle efterspørgselssituation, og på bag-

grund af revideret boligudbygnings- og 

produktionsplan. Revurderingen er bud-

getneutral i perioden, men med en kasse-

påvirkning i de enkelte år.  

I budgetforslaget er revurderingen af bud-

getterne på de konjunkturfølsomme an-

lægsområder pålydende: 

 

2016-priser – 1.000 kr. 

2015 

(2015-

priser) 

2016 2017 2018 2019 I alt 

Periodisering af budget på de kon-

junkturfølsomme anlægsområder 
15.900 -7.600 -13.100 0 4.800 0 

I alt 15.900 -7.600 -13.100 0 4.800 0 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

Energivejs forlængelse prioriteres inden-

for det eksisterende jordforsyningsbudget. 

Det får som konsekvens, at lagerbehold-

ningen på erhvervsjord reduceres i bud-

getperioden fra ca. 100 ha til ca. 71 ha. 

Dette betyder, at målet i den økonomiske 

strategi om en lagerbeholdning på 100 ha. 

erhvervsjord midlertidigt ikke kan opfyl-

des. Med indtægter fra vejbidrag i forbin-

delse med anlæg af Energivejs forlængelse 

samt salg af erhvervsjord forventes lager-

beholdningen på sigt at kunne nå 100 ha. 

igen. 
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Afledt drift  
I Odense Kommune budgetteres afledt 

drift samtidigt med de nye anlægsprojek-

ter, således at den afledte drift indgår som 

en reel politisk prioritering. Dette princip 

blev indført med Budget 2014, og i forbin-

delse hermed blev der lavet en oprydning i 

samarbejde mellem By- og Kulturforvalt-

ningen og Borgmesterforvaltningen vedr. 

de eksisterende anlægsprojekter. By- og 

Kulturudvalget har prioriteret nedenstå-

ende løbende anlægsrammer/projekter, 

som er indarbejdet i budgetforslaget, hvor 

behov for afledt drift er opgjort således: 

 

2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Afsat i rammeudmeldingen  
(siden PL-reguleret) 

-445 -890 -890 -2.077 

     

Opgørelse af behov for afledt drift     

By- og Kulturudvalgets budgetbidrag -790 -490 -795 -795 

Salg 2018 0 0 0 -400 

Salg 2019 0 0 0 -400 

Behov i alt -790 -490 -795 -1.595 

     

Forskel mellem rammeudmelding og behov -340 410 105 505 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

Som følge heraf er der mindre justeringer 

i forhold til rammeudmeldingen for bud-

get 2016.  

Hertil kommer justering vedr. overtagelse 

af veje på havnen, samt justering af afledt 

drift vedrørende ODEON. 

 

2016-priser – 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 

Afledt drift, overtagelse af veje på hav-
nen 

-435 -870 -870 -870 -870 

Afledt drift ODEON 0 0 -1.927 -1.927 -1.927 

Øvrig afledt drift i alt -435 -870 -2.797 -2.797 -2.797 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

Overførselspulje fra 2015 til 2016  
Som en del af budgetforslaget er der indar-

bejdet en pulje til overførsel af serviceud-

gifter fra 2015 til 2016 på foreløbigt 50,0 

mio. kr., hvortil der afventes indmeldinger 

fra forvaltningerne.  

For mere information om overførselspul-

jen henvises til kommunens økonomiske 

principper.  
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2016-priser – 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 

Overførselspulje 50.000 -50.000 0 0 0 

I alt 50.000 -50.000 0 0 0 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

3) Tekniske korrektioner 
Anlægsperiodiseringer  

Der er i budgetforslaget indarbejdet en 

række anlægsperiodiseringer, bl.a. på Fra 

Gade til By-projektet og Kvarterplanen jf. 

nedenstående tabel.  

En del af finansieringen til denne store by-

omdannelse skal som planlagt finansieres 

ved salgsindtægter, som først kan indfries 

senere i projektet. Derfor indlægges der en 

periodisering af Fra Gade til By, som skyl-

des en tilpasning af udgifts- og indtægts-

budgettet, således budgettet er tilpasset de 

aktuelle forventninger. Da indtægterne for 

salg af p-anlæg først forventes i 2020, når 

projektet afsluttes, vil der, ligesom advise-

ret i sidste budgetforslag, også i dette og 

det næste budget blive indarbejdet perio-

diseringer vedrørende Fra Gade til By. 

 

2016-priser – 1.000 kr. 

2015 

(2015-pri-
ser) 

2016 2017 2018 2019 
I alt i 
perio-

den 

Fra Gade til By 3.400 -125.000 6.600 115.000 0 0 

Kvarterplan, trafik- og mobili-
tetsplan mv. 

0 14.687 23.000 -37.687 0 0 

I alt 3.400 -110.313 29.600 77.313 0 0 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

Herudover periodiseres der følgende ved 

Odense Letbane. 

 

 

2016-priser – 1.000 kr. 

2015 

(2015-pri-
ser) 

2016 2017 2018 2019 
I alt i 
perio-

den 

Odense Letbane, drift 0 8.000 20.000 20.000 -48.000 0 

Odense Letbane, balanceforsk. -8.288 495 3.930 2.430 1.433 0 

Odense Letbane, drift 0 0 0 10.000 26.713 36.713 

Odense Letbane, balanceforsk. 0 0 0 0 -36.713 -36.713 

I alt -8.288 8.495 23.930 32.430 -56.567 0 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 
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Derudover kan der i regi af den faseopdelte 

budgetlægning (KL’s koordinering af kom-

munernes indmeldinger vedrørende bud-

get 2016) opstå et behov for, at kommu-

nerne foretager ændringer i deres anlægs-

portefølje, således at anlægsniveauet på 

landsplan overholdes. Dette skyldes mål-

sætningen om, at kommunerne samlet set 

under ét overholder anlægsniveauet på 

landsplan ved budgetvedtagelsen, som er 

fastlagt i Økonomiaftalen og i budgetlo-

ven.  

I forbindelse med 2. behandlingen af bud-

gettet, kan der forekomme fornyet anlægs-

periodisering, da det er her, den faseop-

delte budgetlægning kommer i spil.  

 
 

Flytning af budget på konjunkturfølsomme an-
lægsområder for 2016 
Jævnfør Odense Kommunes økonomiske 

strategi, har Økonomiudvalget den ram-

mesættende og strategiske rolle i forhold 

til de konjunkturfølsomme anlægsområ-

der, mens By- og Kulturudvalget har den 

udførende og overvågende rolle. By- og 

Kulturudvalget revurderer derfor i deres 

årlige budgetbidrag indtægts- og udgifts-

budgetterne for jordforsyningsområdet og 

for salg af beboelsesejendomme. I forbin-

delse med budgetforslaget vil der hvert år 

blive flyttet budget fra Økonomiudvalget 

til By- og Kulturudvalget på de konjunk-

turfølsomme anlægsområder for det kom-

mende år. 

I budgetforslaget er der således indlagt en 

flytning af budgettet som i nedenstående 

tabel: 

 

2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Økonomiudvalget:     

Salg af boligjord -32.750 0 0 0 

Salg af erhvervsjord -10.000 0 0 0 

Salg af jorder til ubestemte formål -1.000 0 0 0 

Byggemodning 21.700 0 0 0 

Areal- og bygningserhvervelse 15.000 0 0 0 

Markedsføring generelt 1.234 0 0 0 

Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme -19.751 0 0 0 

Subtotal -25.567 0 0 0 

By- og Kulturudvalget:     

Salg af boligjord 32.750 0 0 0 

Salg af erhvervsjord 10.000 0 0 0 
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2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Salg af jorder til ubestemte formål 1.000 0 0 0 

Byggemodning -21.700 0 0 0 

Areal- og bygningserhvervelse -15.000 0 0 0 

Markedsføring generelt -1.234 0 0 0 

Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme 19.751 0 0 0 

Subtotal 25.567 0 0 0 

I alt 0 0 0 0 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

Lige ledes er der lavet en revurdering af 

grundkapitalindskud – tilskud til almene 

og ungdomsboliger, så der under balance-

forskydninger flyttes 14,5 mio. kr. fra Øko-

nomiudvalget til By- og Kulturudvalget. 

 

 

2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Økonomiudvalget:     

Grundkapitalindskud 14.462 
0 0 0 

Subtotal 14.462 0 0 0 

By- og Kulturudvalget:     

Grundkapitalindskud -14.462 
0 0 0 

Subtotal -14.462 0 0 0 

I alt 0 0 0 0 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

Kommunal medfinansiering af sundhedsudgif-
terne i regionerne 
KL har udarbejdet skøn for de enkelte 

kommuners udgifter til medfinansiering af 

sundhedsudgifterne i 2016.  

Aftaleniveauet for den kommunale medfi-

nansiering i 2016 udgør i alt 18,7 mia. kr. 

på kommuneplan. Det nye skøn betyder en 

nedjustering af budgettet, hvilket bl.a. 

skyldes en reduktion af takstgrundlaget 

samt af regionerne endnu ikke har for-

handlet med regeringen. Aftalen mellem 

regioner og regering vil kunne påvirke ni-

veauet for den kommunale medfinansie-

ring. KL vil i forlængelse af regionernes og 
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regeringens aftale orientere om eventuelle 

konsekvenser for den kommunale medfi-

nansiering, og hvordan det budgetmæssigt 

kan håndteres.  

Det må derfor forventes, at såfremt regio-

nernes regeringsaftale ender med udvidel-

ser i sygehusenes opgaver, bliver kommu-

nerne samlet kompenseret for effekten på 

den aktivitetsbestemte medfinansiering. 

Odense Kommunes følger KL’s udgift-

skøn, hvilket for 2016 beløber sig til ca. 

634,5 mio. kr. Andelen for 2016 viderefø-

res ud i overslagsårene, hvilket er vist i ne-

denstående tabel.   

 

2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Nyt skøn på medfinansiering -634.454 -638.014 -640.317 -642.315 

Tidligere indarbejdet i Budget 2015 -700.222 -701.818 -703.200 -703.200 

Forskel (budgetregulering) 65.768 63.804 62.883 60.885 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

Området med det kommunale medfinan-

siering af sundhedsudgifterne har pågået 

stor kritik for den økonomiske model, som 

kommunerne afregnes med, hvorfor mo-

dellen også er blevet evalueret i 2015. 

Odense Kommune vil derfor dykke nær-

mere ned i evalueringsresultaterne, og se 

på, om det giver anledning til en anderle-

des styring af området i Odense Kom-

mune. 

Beskæftigelsesområdet 
Beskæftigelsesområdet omfatter forsør-

gelsesudgifter og aktiveringsindsatsen af 

ledige borgere. Det gælder både på over-

førselsområdet, som omfatter bl.a. kon-

tanthjælp, sygedagpenge og førtidspen-

sion. Dertil kommer forsikrede ledige (A-

dagpengemodtagere). Beskæftigelsesom-

rådet er præget af store reformer i disse år 

og fra 1/1 2016 træder refusionsreformen i 

kraft. Læs mere om reformen i nota-

tet ”Refusionsreform”. 

Svingende konjunkturer på beskæftigel-

sesområdet giver styringsudfordringer. 

Derfor tager budgetlægningen afsæt i 

statslige skøn, men da udviklingen kan 

svinge, anvendes der reservationspuljer. 

Reservationspuljer medvirker til at til-

passe budgetterne til de økonomiske kon-

sekvenser af de indsatser, som der arbej-

des med. Det betyder eksempelvis, at nu er 

2014 endeligt opgjort for hele beskæftigel-

sesområdet med et minus på 27,9 mio. kr. 

underskuddet finansieres af kassen, lige-

som overskuddene fra 2012 og 2013 blev 

tilført kassen, og dermed indgik som en del 

af prioriteringsgrundlaget ved hhv. budget 

2014 og 2015.  

Budgetmodellen er altså rammesættende 

for udgiftsniveauet, og niveauet tager ud-

gangspunkt i de af KL udarbejdede skøn 

for kommunens udgifter til områderne. 

Dertil kommer Beskæftigelses- og Social-

forvaltningens eget skøn, og differencen 

mellem dette og det statslige skøn udgør 
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reservationspuljen. Reservationspuljen 

kan justeres en række gange hen over bud-

getåret og opgøres endeligt i august året 

efter budgetåret.  

Budgettet for beskæftigelsesområdet i 2016 
Beskæftigelsesområdet er fortsat præget af 

de reformer, der har været gennemført de 

senere år, bl.a. beskæftigelsesreformen fra 

sidste år. I 2016 fortsætter dette med refu-

sionsreformen. Her bliver refusionstak-

sterne ensrettet uanset ydelse og indsats. 

Ændringen betyder, at fokus rettes væk fra 

proceskrav over mod resultatkrav. Frem-

adrettet vil kommunernes refusionssats 

være differentieret ud fra, hvor længe en 

borger er ledig. Reformen betyder derfor 

også, at kommunerne nu i højere grad selv 

kan vælge og tilrettelægge de indsatser, 

der vurderes til hurtigst muligt at hjælpe 

borgeren til selvforsørgelse.  

Refusionsreformen betyder også, at kom-

munerne får øgede udgifter. Dette finan-

sieres ved at tilføre ekstra midler i bloktil-

skuddet/beskæftigelsestilskuddet. Til-

skud- og udligningssystemet justeres mid-

lertidigt i 2016 og 2017 inden et revideret 

system tages i brug i 2018. Justeringerne 

skal i videst muligt omfang afbøde de byr-

defordelingsmæssige konsekvenser af re-

fusionsreformen.  

Da reformen vil betyde store forskydnin-

ger mellem kommunerne, er der indarbej-

det en overgangsordning, der begrænser 

kommunernes tab og gevinst, både i 2016 

og 2017.  

Med afsæt i refusionsreformen har Be-

skæftigelses- og Socialforvaltningen vur-

deret et samlet budget på overførselsom-

rådet 2016 på 2.731 mio. kr., hvorved 

Odense udgør 3,82 pct. af landsplan. Be-

regninger ud fra KL’s udgiftsskøn for om-

rådet viser et forventet budget på 2.867 

mio. kr. i 2016 (4,01 pct. af landsplan). Det 

betyder et mindre budgetbehov på 136 

mio. kr., som tilføres reservationspuljen 

under Økonomiudvalget.  

Regulering af overslagsårene 2017 til 2019 

følger KL’s udgiftsskøn. Beskæftigelses- og 

Socialforvaltningens budget opreguleres 

med 321 mio. kr. i 2017, 310 mio. kr. i 2018 

og 302 mio. kr. i 2019. I 2016 sker en tek-

nisk tilretning af budgetniveauet fra bud-

get 2015 til budget 2016 på 273 mio. kr.  

Udmeldingen af Beskæftigelsestilskud 

2016 er nu klar, og staten har udmeldt et 

tilskud til Odense på 424,4 mio. kr. på bag-

grund af et ledighedstal på 4.365 fuldtids-

personer i 2014. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har 

med udgangspunkt i ændrede refusions-

satser skønnet et budget på 491,3 mio. kr. 

Det skønnede merbehov på 66,9 mio. kr. 

finansieres af en negativ reservationspulje 

under Økonomiudvalget, jf. budgetmodel-

len på området.  

En del af årsagen til den forholdsvis store 

budgetbehov skal findes i at Odense grun-

det den store negative efterregulering ved-

rørende 2014, endte med et beskæftigel-

sestilskud, der lå 0,5 pct.-point lavere end 

Odenses ”normale” andel af hele landet. 

Da beskæftigelsestilskud 2016 bliver be-

regnet med udgangspunkt i det endelige 

tilskud for 2014, får Odense altså et lavere 

tilskud i 2016. Havde Odense fået tilskud 

ud fra den ”normale” andel, ville beskæfti-

gelsestilskuddet have været 60-90 mio. kr. 

højere.  
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Som budgetmodellen tilskriver, følger re-

guleringen af overslagsårene 2017 til 2019 

KL’s udgiftsskøn. På landsplan er der 

skønnet udgifter for 10,9 mia. kr. i 2017 og 

10,4 mia. kr. i 2018 og 10,5 i 2019. Beskæf-

tigelses- og Socialforvaltningens budget 

opjusteres derfor med 37,3 mio. kr. i 2017 

og 57,6 mio. kr. i 2018 og 52,4 mio. kr. i 

2019. I 2016 sker en teknisk tilretning af 

budgetniveauet fra Budget 2015 til Budget 

2016 på 35,2 mio. kr.  

Beskæftigelsesområdet i 2014 og 2015 
Ud over at budgettet fastlægges for 2016 er 

2014 nu afsluttet og budgetår 2015 midt-

vejsreguleret.  

Det samlede resultat for 2014 endte med et 

underskud på 27,9 mio. kr., heraf gav over-

førselsområdet et overskud på 45,5 mio. 

kr., mens beskæftigelsestilskuddet endte 

med et minus på 73,4 mio. kr. særligt 

grundet en stor negativ efterregulering.  

Efter regulering af budgettet for 2015 er 

der en positiv reservationspulje under 

Økonomiudvalget på 19,4 mio. kr., hvor 

både beskæftigelsestilskuddet og overfør-

selsområdet indgår.   

På beskæftigelsestilskuddet er der en ne-

gativ midtvejsregulering på 6,5 mio. kr. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 

skønner et mindre budgetbehov på 5,6 

mio. kr. Reguleres disse beløb over reser-

vationspulje, som forinden var på -4,9 

mio. kr., er der efter midtvejsreguleringen 

en negativ pulje på -5,8 mio. kr.  

På overførselsområdet har Beskæftigelses- 

og Socialforvaltningen skønnet et merbe-

hov på 75,3 mio. kr. På landsplan er over-

førselsområdet skønnet til stigende udgif-

ter, hvorfor reservationspuljen opskrives 

med 8,4 mio. kr. Reservationspuljen, der 

forud for midtvejsreguleringen var på 92,1 

mio. kr., er derfor nu på 25,1 mio. kr.  
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Årets lov- og cirkulæreprogram  
Principperne for uddeling af midler til 

årets lov- og cirkulæreprogram fortsætter 

som sidste år. Det betyder, at alle midler 

på områder med overførselsadgang i ud-

gangspunktet tilføres kassen, både posi-

tive og negative reguleringer. Dog skal alle 

reguleringer forelægges Økonomiudvalget 

til vurdering. Midler til områder uden 

overførselsadgang udmøntes til respektive 

udvalg.  

Principperne for udmøntning af DUT-sa-

gerne betyder også, at for de lovændringer, 

hvor reguleringen afregnes over kassen, vil 

de respektive udvalg alligevel skulle løse 

opgaven. Udvalgene er derfor forpligtet til 

at prioritere ny eller ændret lovgivning in-

den for de eksisterende rammer.  

I år er den samlede DUT-regulering positiv 

med 32,4 mio. kr. i 2015. I 2016 er der po-

sitive reguleringer på 46,3 mio. kr. sti-

gende til 97,0 mio. kr. i 2018. De store po-

sitive reguleringer skyldes primært lovæn-

dringer/reformer på beskæftigelsesområ-

det. 

De økonomisk største DUT-sager i årets 

lovprogram er, ud over ændringer på be-

skæftigelsesområdet, ændring af vejloven, 

styrket rehabilitering af kræftpatienter, af-

skaffelse af en fast kontaktperson vedr. 

spørgsmål om den personlige og praktiske 

hjælp og tilbud om anonym ambulant be-

handling af stofmisbrugere. Herudover får 

Odense Kommune en tilbagebetaling vedr. 

medfinansiering på sundhedsområdet på 

23,6 mio. kr. som følge af merproduktion i 

2014. 

Det anbefales i år at følge princippet fra 

tidligere, og alle DUTmidler vedrørende 

områder med overførselsadgang reguleres 

over kassen.

- 1.000 kr. - 2015 2016 2017 2018 

Årets lov- og cirkulæreprogram (15 priser) (16 priser) (16 priser) (16 priser) 

I alt på indtægtssiden 32.351 46.267 65.324 96.953 

LCP – UO udmøntes via budgetmodeller -25.934 -38.916 -59.839 -95.965 

LCP – MO/UO som tilføres kassen 6.416 7.351 5.485 988 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

Kopieringsfejl 
I budget 2012 blev det vedtaget at se på en 

bredere tilgang til udbud – benævnt stra-

tegiske indkøb. Der blev gennemført fire 

projekter, og besparelsespotentialet blev 

indfriet med et mindre overskud i 2015, 

som blev tilført kassen. Derudover tilbage-

stod en periodisering mellem årene for at 

nulstille besparelsespuljen. Dette skete i 

forbindelse med budgetopfølgningen i 

1/10-sagen 2014, men kun for perioden 

2015-2018. Ændringen skulle imidlertid 

have været ført ud i 2019. Denne fejl er nu 

tilrettet i budgetforslaget, og fra 2019 ned-

skrives budgettet, og der lægges 3,1 mio. 

kr. i kassen. 

I forbindelse med rammeudmeldingssa-

gen til Budget 2016 er der sket en kopie-
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ringsfejl vedrørende budgettet på jordfor-

syning. Denne fejl er rettet i budgetforsla-

get, og i 2019 opskrives budgettet med 4,8 

mio. kr., som finansieres af kassen.  

 

Oversigt over udgiftstiltag i budgettet 

2016-priser - 1.000 kr. 
Om-

råde 

2015 

(2015-

priser) 

2016 2017 2018 2019 
I alt i pe-

rioden 

1. Nye tiltag og puljer  -18.200 -12.693 2.308 2.307 2.307 -23.972 

Effektanalyse ifm. IT og kon-

traktstyring - Salg af KMD-

bygninger 

D -921 -10.126 -6.444 -4.603 -921 -23.013 

Salgsindtægter, salgsprovenu R 921 10.126 6.444 4.603 921 23.013 

FilmFyn D  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 

Beredskab Fyn 
D  2.610 2.610 2.610 2.610 10.440 

Trepartsmidler D  -15.000    -15.000 

Igangværende byrådssager:        

- Grevenlundsvej - bortfald af 

lånemulighed 
Lån -17.098     -17.098 

- Grevenlundsvej  A -1.102     -1.102 

- Grevenlundsvej - årlig leje-

indtægt 
D  697 697 697 697 2.789 

2. Styringsprincipper  65.465 -54.860 -16.537 -3.742 1.458 -8.216 

Revurdering af konjunkturføl-

somme anlægsområder 
A 15.900 -7.600 -13.100 0 4.800 0 

Salg af ejendomme A  5.000    5.000 

Overførselspulje fra 2015 til 

2016 
D 50.000 -50.000    0 

Afledt drift – salg af ejen-

domme 
D  -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -4.200 

Afledt drift - ODEON D   -1.927 -1.927 -1.927 -5.781 

Afledt drift - løbende anlægs-

ramme 
D  -340 410 105 505 680 

Afledt drift - overtagelse af 

veje på havnen 
D -435 -870 -870 -870 -870 -3.915 

3. Tekniske korrektioner  3.112 -271.620 -163.877 -76.807 -254.156 -763.348 
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2016-priser - 1.000 kr. 
Om-

råde 

2015 

(2015-

priser) 

2016 2017 2018 2019 
I alt i pe-

rioden 

Overførselsområdet 2016 D  -273.086 -321.184 -309.709 -301.915 -1.205.894 

Beskæftigelsestilskud 2016 D  29.515 31.973 52.276 47.092 160.856 

Indkøbspulje tilbageføres til 

kassen - kopieringsfejl 
D     3.149 3.149 

Medfinansiering på sundhed D  65.769 63.804 62.883 60.885 253.341 

Odense Letbane D  8.000 20.000 20.000 -48.000 0 

Odense Letbane D    10.000 26.713 36.713 

Odense Letbane B -8.288 495 3.930 2.430 1.433 0 

Odense Letbane B     -36.713 -36.713 

Konjunkturfølsomme anlægs-

områder - ØKU 
D  -25.567    -25.567 

Konjunkturfølsomme anlægs-

områder - BKU 
D  25.567    25.567 

Kopieringsfejl jordforsyning A     -4.800 -4.800 

Periodisering Fra Gade Til By A 3.400 -125.000 6.600 115.000  0 

Periodisering Kvarterplan, 

trafik- og mobilitetsplan mv. 
A  14.687 23.000 -37.687  0 

Udmøntning af udvalgets 

ramme finansieres af jordfor-

syning 

D  -1.000    -1.000 

Udmøntning af udvalgets 

ramme finansierer drift 
A  1.000    1.000 

Grundkapitalindskud - ØKU B  14.462    14.462 

Grundkapitalindskud - BKU B  -14.462    -14.462 

Lån til betaling af ejendoms-

skatter 
B 8.000 8.000 8.000 8.000 -2.000 30.000 

I alt ændringer  50.377 -339.173 -178.107 -78.242 -250.391 -795.535 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 
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Året der gik 
Der har de seneste elve år været befolk-

ningstilvækst i kommunen, og 2014 var in-

gen undtagelse. I 2014 voksede befolknin-

gen i Odense Kommune med 1.849 perso-

ner, hvilket er væsentligt flere end udvik-

lingen i 2007, hvor væksten kun lå på 329 

personer.  

Flyttemønstret 
Flyttemønstret har ændret sig i de senere 

år. Hvor der i 2006 og frem til 2009 var en 

nettofraflytning fra Odense Kommune til 

de øvrige kommuner i landet, har der si-

den 2010 været en nettotilflytning. Igen i 

2014 er der en nettotilflytning til Odense 

Kommune, denne gang dog kun på 163 

personer. Dette dækker over knap 9.800 

fraflyttere og knap 10.000 tilflyttere. Med 

andre ord har der de seneste fem år været 

flere og flere fra de øvrige kommuner, der 

flyttede til Odense Kommune. Hertil kom-

mer, at der hvert år er ca. 23.000 interne 

flytninger i Odense Kommune. 

Uændret demografi 
Unge i alderen 20-29 år repræsenterer 

igen i år de største årgange i Odense Kom-

mune. Et billede, der har kendetegnet 

Odense Kommune tilbage fra 70’erne og 

fortsat vil kendetegne Odense Kommune 

de kommende år.  

Forklaringen herpå er primært, at Odense 

er en uddannelsesby, som mange unge 

flytter til for at videreuddanne sig.  

Igen i år har de Odenseanske uddannelses-

institutioner haft et rekordoptag, som in-

dikerer, at denne udvikling vil fortsætte. 

Den forventede befolkningsudvikling: 
 

Alder 2016 2021 2026 2031 

0-9 år 21.736 22.116 25.009 26.989 

10-19 år 21.838 22.007 21.775 21.728 

20-29 år 39.222 41.694 40.019 39.419 

30-39 år 23.601 24.524 27.881 29.071 

40-49 år 25.419 24.272 21.934 22.408 

50-59 år 24.145 24.902 24.661 23.360 

60-69 år 20.849 20.782 22.396 23.230 

70-79 år 14.995 17.445 17.713 17.987 

80-89 år 6.437 7.422 9.485 11.244 

90 år+ 1.480 1.641 1.849 2.250 

I alt 199.722 206.805 212.722 217.686 

Kilde: Danmarks Statistik 

 
 
 
 

 
 
 
 

Udviklingstendenser i plangrundlaget 
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Befolknings udvikling 
I de kommende år forventes en generel 

stigning i befolkningstallet i Odense Kom-

mune.  

De aldersgrupper, der forventes at opleve 

den største stigning, er gruppen af borgere 

mellem 20-29-årige.  

Modsat tidligere år forventes der i år at, 

antallet af borgere i den erhvervsaktive 

gruppe mellem 25 og 64 år vil stige, frem-

for tidligere prognoser, der ventede et fald 

i denne gruppe. De befolkningsgrupper, 

der ventes at falde en lille smule de kom-

mende ti år, er antallet af 10-19 årige og 

40-49 årige i kommunen. 

Kilde: Danmarks Statistik

 

 

Beskæftigelse 
Arbejdsstyrken udgjorde i ultimo novem-

ber 2013 93.765 personer, heraf var 

88.434 personer i beskæftigelse. Sammen-

lignet med 2012 har der været en stigning 

i beskæftigelsen på 770 personer i 2013.  

I juni 2015 var der 5.627 bruttoledige per-

soner i Odense Kommune, hvilket er 10 

færre end samme måned året før. Ledig-

hedsprocenten var i juni 2015 på 6,3 pct., 

hvilket var det samme som i juni året før. 

Odense Kommunes ledighedsprocent er 

dermed over landsgennemsnittet, der lig-

ger på 4,5 pct. i juni 2015. 

 

 

Arbejdspladser 
Antallet af jobs er steget til 100.645 i ul-

timo november 2013. Dette er 776 flere 

jobs end året før. Dog er antallet af ar-

bejdssteder faldet med 27 i samme peri-

ode. Der var i ultimo november 2013 7.902 

arbejdssteder i Odense Kommune.  

 

 

 

 

 

 
Kilde: Danmarks statistik 

Note: Tallene er fra ultimo november året 
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Pendling 
Der er flere personer, der pendler til 

Odense Kommune i forhold til antal perso-

ner, der pendler fra Odense Kommune. 

Antallet af både ind- og udpendlende per-

soner til og fra Odense har haft en vok-

sende udvikling i en lang periode. Det skal 

dog bemærkes, at antallet både ind- og ud-

pendlende har været nogenlunde stabilt de 

seneste år. 

 
Kilde: Danmarks Statistik.  

Note: Tallene er fra ultimo november året 
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Styring og effekter 
 

 

Den politiske effektstyring udgør sammen 

med Ny virkelighed – Ny velfærd styrings-

rammen i Odense Kommune. Med den po-

litiske effektstyring er fokus flyttet fra tra-

ditionelle budgettildelinger til de effekter, 

som byrådet har besluttet, er de vigtigste 

at opnå for byen, dens borgere og virksom-

heder.  

Odense Kommune har ligesom resten af 

landet været ramt af den økonomiske 

krise. Vi har været dygtige til at omkost-

ningsstyre og effektivisere os gennem kri-

sen, men der er fortsat et arbejde at gøre, 

så vi er rustet til fremtidens udfordringer. 

Det er nødvendigt, at vi får de knappe res-

sourcer til at strække længere. Derfor føl-

ger vi hele tiden op på effekterne af de 

kommunale indsatser samt udgifterne 

hertil. Viden om effekter anvendes i det 

daglige af ledere og medarbejdere i Odense 

Kommune til at udvikle og forbedre de ek-

sisterende velfærdsløsninger, så vi får 

mere velfærd for pengene til gavn for bor-

geren. Viden om effekt og omkostninger 

skaber samtidig et beslutningsgrundlag 

for politikerne, så de kan vurdere, hvorvidt 

udviklingen i effekter kalder på ændrede 

prioriteringer.  

Kvalitetsudvikling i driften  
De politiske udvalg har i foråret efterset de 

politiske effektmål med henblik på at 

sikre, at vi fortsat har de rigtige mål, samt 

at udvalgenes effektmål bidrager til de by-

rådsmål, hvor det er relevant. Resultatet af 

eftersynet præsenteres i afsnittet Eftersyn 

af effektblomsten.  

Med de politiske effektmål er kursen for 

byen på plads, og blikket vendes nu mod 

driftschefer og frontmedarbejdere. De 

spiller en helt afgørende rolle for, at vi når 

Effektstyring 2.0 
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vores mål. Udvalgene understøtter med 

deres effektmål byrådets effektmål, hvor 

det er relevant for at opnå den ønskede ef-

fekt. Udvalgene spiller således en vigtig 

rolle i forhold til at få udvalgsmålene til at 

bidrage til realiseringen af byrådets otte 

effektmål, idet de otte effektmål i praksis 

realiseres gennem udvalgenes arbejde 

med at opnå deres egne effektmål. Effekt-

blomsten, der viser sammenhængen mel-

lem byrådsmål og hvert af udvalgenes ef-

fektmål, er vist i afsnittet Byrådets effekt-

blomst. 

Vi er i Odense Kommune godt i gang med 

en videreudvikling af effektstyringen, så 

den kommer endnu tættere på de udfø-

rende led med det formål at understøtte 

dem bedst muligt i deres arbejde med at 

skabe de ønskede effekter for borgerne. En 

tydelig og stærk styringskæde fra de politi-

ske og strategiske mål til den borgernære 

virkelighed er en forudsætning for effekt-

skabelse. 

Vi kobler de politiske effektmål med de 

indsatser, som udvalgene implementerer, 

og som frontmedarbejderne administrerer 

for at opnå de politiske effektmål. Samti-

dig arbejdes der med at skabe en tæt kob-

ling mellem effekt og økonomi, så ressour-

cerne kan ledes derhen, hvor de giver 

størst effekt for borgeren.  

Vi er godt på vej med at lykkes med at ind-

fri ambitionen om at skabe bedre og billi-

gere velfærd for borgerne, fordi vi i højere 

grad betragter læring og udvikling som en 

integreret del af kerneopgaven og som 

grundlag for planlægning af indsatser. Det 

betyder, at ledere og medarbejdere hele ti-

den forholder sig til, hvorvidt de i deres ar-

bejde opnår de ønskede effekter for bor-

gerne. Her har den enkelte driftsleder et 

medansvar for at skabe en stærk kobling 

fra det overordnede politiske niveau til le-

delses- og medarbejderniveauet. Det er 

nødvendigt at oversætte de langsigtede po-

litiske effektmål til mere kortsigtede og 

driftsnære mål, som man kan styre efter på 

kort sigt. Dermed bliver det tydeligt, hvor-

vidt den enkelte medarbejder i sin daglig-

dag bidrager til opnåelsen af de ønskede 

effekter for borgeren.  

Udviklingen af kerneydelsen skal drives på 

grundlag af viden og fakta frem for på 

grundlag af ”synsninger”. I Odense Kom-

mune er der endnu et uudnyttet potentiale 

i forhold til at anvende de mange mulighe-

der for dataanalyse til at generere viden, 

som både politikere, driftschefer og med-

arbejdere kan træffe beslutninger ud fra. 

Den løbende opfølgning på de langsigtede 

politiske effektmål suppleres med opfølg-

ning på mere kortsigtede driftsmål. Op-

følgningen skaber undringsbilleder, som 

vi forsøger at besvare gennem analyse. Vi 

skal være nysgerrige og aktivt søge forkla-

ringer på de udviklinger, der konstateres, 

ligesom vi løbende skal afdække, hvorvidt 

vi er med til at skabe den ønskede effekt for 

borgeren. Hvis der er tegn på, at vi ikke 

skaber den ønskede effekt for borgerne, 

skal vi have mod til at justere eller ned-

lægge indsatserne. På den måde får vi over 

tid lukket de indsatser ned, der ikke virker 

samtidig med, at vi på grundlag af løbende 

refleksion og læring kan forfine og ud-

brede de indsatser, der virker, så vi får 

endnu større effekt ud af dem. 
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Fokus på effekter til gavn for borgeren 
Det er nødvendigt med et skarpt fokus på 

effekter, da knappe økonomiske ressour-

cer fortsat er et grundvilkår for Odense 

Kommune. Det kræver, at vi skal være 

endnu bedre til at sætte borgerens per-

spektiv i centrum. Vi skal undlade at pro-

ducere mere og mere for systemet skyld 

uden at have fokus på, om det også er det 

rigtige, vi producerer for vores borgere. 

Det afgørende er således ikke alene, hvor 

meget der produceres, men hvilken effekt 

vi skaber. I Odense Kommune har vi valgt 

at have dette fokus på effekterne, fordi vi 

vil skabe den bedste og billigste velfærd for 

borgerne i Odense.  
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Som et led i styrkelsen af effektstyringen i 

Odense Kommune er der udarbejdet am-

bitionsniveauer for byrådets otte politiske 

effektmål, som i indeværende byrådsperi-

ode er:  

1. Flere indbyggere i Odense 

2. Flere borgere er sunde og trives 

3. Børn lærer mere og er mere kompe-

tente 

4. Flere kommer i uddannelse og job 

5. Der skabes flere virksomheder og ar-

bejdspladser 

6. Borgernes indkomst skal stige 

7. Flere funktionsdygtige ældre og han-

dicappede 

8. Flere borgere er betydningsfulde del-

tagere i fællesskaber 

 

Fastsættelsen af konkrete ambitionsni-

veauer for byrådets effektmål styrker sty-

ringspotentialet, idet det tydeliggør de po-

litiske ambitioner om, hvor meget effekt vi 

tror på, vi kan skabe på de otte overord-

nede effektmål. Der fastsættes som mini-

mum ambitionsniveauer frem mod 2020, 

og i det omfang det er muligt også længere.  

Der er god grund til at være ambitiøs på 

byens vegne men også realistisk. Det bety-

der, at ambitionsniveauerne fastsættes, så 

de kan nås, hvis medarbejdere, ledere og 

politikere i Odense Kommune gør deres 

absolut bedste.  

I tabellen nedenfor præsenteres et over-

blik ambitionsniveauer for byrådets otte 

effektmål. Neden for tabellen udfoldes am-

bitionsniveauerne enkeltvist for hvert af 

de politiske effektmål.  

 

Effektmål Indikator Ambitionsniveau 

Flere indbyggere i 

Odense 

Antal indbyggere i Odense – se-

neste 12 mdr. 

1/1-2015: 197.480 indbyggere* (+2.063) 

1/1-2016: 199.543 indbyggere (+2.063) 

1/1-2017: 201.606 indbyggere (+2.063) 

1/1-2018: 203.669 indbyggere (+2.063) 

1/1-2019: 205.732 indbyggere (+2.063) 

1/1-2020: 207.795 indbyggere (+2.063) 

1/1-2021: 209.858 indbyggere (+2.063) 

1/1-2022: 211.921 indbyggere (+2.063) 

1/1-2023: 213.984 indbyggere (+2.063) 

1/1-2024: 216.047 indbyggere (+2.065) 

1/1-2025: 218.112 indbyggere 

Flere borgere sunde og 

trives 

Andel af arbejdsduelige - sene-

ste 12 mdr. 

2014: 75,5 pct.* 

2015: 76,9 pct. 

2016: 78,4 pct. 

2017: 79,8 pct. 

Ambitionsniveauer for byrådets effektmål 
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Effektmål Indikator Ambitionsniveau 

2018: 81,3 pct. 

2019: 82,7 pct. 

2020: 84,2 pct. 

Børn lærer mere og mere 

kompetente 

Andel af elever i folkeskolen, 

som får høje henholdsvis lave 

karakterer (juli) 

2013/14: 33,8 pct. (høje) og 14,4 pct. (lave)* 

2014/15: 34,13 pct. (høje) og 14,23 pct. (lave) 

2015/16: 34,47 pct. (høje) og 14,07 pct. (lave) 

2016/17: 34,80 pct. (høje) og 13,90 pct. (lave) 

2017/18: 35,15 pct. (lave) og 13,73 pct. (lave) 

2018/19: 35,47 pct. (høje) og 13,57 pct. (lave) 

2019/20: 35,80 pct. (høje) og 13,40 pct. (lave) 

Flere kommer i job og 

uddannelse 

Andel beskæftigede og stude-

rende - seneste 12 mdr. 

2014: 72,1 pct.* 

2015: 73,8 pct. 

2016: 75,4 pct. 

2017: 77,1 pct. 

2018: 78,8 pct. 

2019: 80,4 pct. 

2020: 82,1 pct. 

Der skabes flere virk-

somheder og arbejds-

pladser 

Antal private arbejdspladser 

2014: 61.436 (+1.667) 

2015: 63.103 (+1.667) 

2016: 64.770 (+1.667) 

2017: 66.437 (+1.667) 

2018: 68.104 (+1.667) 

2019: 69.771 (+1.667) 

2020: 71.438 (+1.667) 

2021: 73.105 (+1.667) 

2022: 74.772 (+1.667) 

2023: 76.439 (+1.667) 

2024: 78.106 (+1.667) 

Borgernes indkomst skal 

stige 

Beskatningsgrundlag pr. ind-

bygger 

2014: 155.837 kr.* 

2015: 3,2 pct. (160.499 kr.) 

2016: 3,2 pct. (165.702 kr.) 

2017: 3,2 pct. (170.985 kr.) 

2018: 3,2 pct. (176.350 kr.) 

2019: 3,2 pct. (182.002 kr.) 

Flere funktionsdygtige 

ældre og handicappede 

Andel plejekrævende ældre og 

handicappede 

2014: 17,6 %* 

2015: -0,5 pct.point (17,1 %) 

2016: -0,5 pct.point (16,6 %) 

2017: -0,5 pct.point (16,1 %) 

2018: -0,5 pct.point (15,6 %) 

2019: -0,5 pct.point (15,1 %) 

2020: -0,5 pct.point (14,6 %) 

Flere borgere er betyd-

ningsfulde deltagere i 

fællesskaber 

Andel borgere, der oplever at 

være en betydningsfuld deltager 

i fællesskaber (ny indikator) 

Oktober 2015: Baseline 

 

Ambitionsniveau: Odense Kommune er den bedste 

af de sammenlignelige kommuner. 

   Note: *Faktiske målinger 
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Flere indbyggere i Odense 
Som det fremgår af nedenstående tabel, så 

har vi i de seneste år i Odense Kommune 

set en relativt høj befolkningstilvækst. Vi 

forventer, at den positive udvikling fort-

sætter, så vi rammer 200.000 indbyggere 

i løbet af 2016. 

Faktisk befolkningstilvækst og ambitionsniveau i Odense Kommune  

 
   Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

Vi er stolte af, at flere og flere danskere 

vælger at slå sig ned i Odense. Og med 

transformationen af byen tror vi på, at 

danskerne i endnu højere grad frem over 

vælger at bosætte sig i Odense. Vi tror også 

på, at flere nye arbejdspladser vil medvirke 

til, at flere odenseanere bliver i byen frem-

for at søge nye græsgange.  

Det er ambitionen, at Odense Kommune 

frem mod 2025 rammer 218.000 indbyg-

gere (se tabel nedenfor). Det er en stigning 

på mere end 20.000 flere indbyggere sam-

menlignet med i dag. Med dette ambiti-

onsniveau vil vi samtidig halvere differen-

cen til Aalborg Kommune, der i 2015 har 

cirka 10.600 flere indbyggere end Odense 

Kommune.  

Ambitionsniveau for indbyggertal 

 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ambitions-

niveau for 

indbygger-

tal (d. 1/1) 

197.480 199.543 201.606 203.669 205.732 207.795 209.858 211.921 213.984 216.047 218.112 

Udvikling i 

indbygger-

tal 

2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.065 

Udvikling i 

pct. 
1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,96 - 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

*Indbyggertal for d. 1/1-2015 er den faktiske måling (reelt 2014-tal) 
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Flere borgere er sunde og trives 
Indikatoren for effektmålet er ”andel ar-

bejdsduelige1”, idet arbejdsduelighed er en 

god indikator for det overordnede effekt-

mål, der handler om sundhedstilstanden 

hos borgerne. Effektmålet understøttes af 

udvalgenes effektmål, der blandt andet 

omhandler børn og unges sundhed og triv-

sel, borgernes motionsvaner, ældres vur-

dering af eget helbred mv.  

Det fremgår af figuren nedenfor, at der ef-

ter tre år med en stabil andel arbejdsdue-

lige siden 2013 har været en lille stigning i 

andelen af de arbejdsduelige.  

 

Faktisk udvikling og ambitionsniveau for andelen af arbejdsduelige borgere  

 
Kilde: DREAM og egne beregninger 

 

Fremadrettet er ambitionen, at antallet af 

arbejdsduelige frem mod 2020 stiger med 

2.450 personer årligt. Dette svarer til en 

gennemsnitlig årlig ændring på 1,45 

pct.point. Frem mod 2020 vil det øge an-

delen af arbejdsduelige med 8,7 pct.point 

til 84,2 pct. i 2020 fra 75,5 pct. i 2014.  

 

Ambitionsniveau for andel arbejdsduelige af befolkningen  

Procent 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Gns. årlig æn-

dring (pct.po-

int) 

Andel arbejdsduelige 75,5 76,9 78,4 79,8 81,3 82,7 84,2 1,45 

 Kilde: DREAM og egne beregninger 

 

Andelen af arbejdsduelige borgere kan 

øges ved, at borgere, der ikke er parate til 

at træde ind på arbejdsmarkedet, hjælpes 

til at blive klar. Odense Kommune havde i 

                                                   
111 Andelen af arbejdsduelige omfatter borgere i uddannelse og job, A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kon-
tanthjælpsmodtagere. 

2014 en andel af ikke-arbejdsmarkedspa-

rate på 7,1 pct. Til sammenligning havde 

Aalborg Kommune en andel på 5, 8 pct. og 

Århus Kommune en andel på 6,1 pct. I 
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Odense Kommune er målsætningen, at an-

tallet af ikke-arbejdsmarkedsparate falder 

med 350 borgere årligt. Dermed nås Aar-

hus-niveau i 2018 og Aalborg-niveau i 

2019 – alt andet lige.   

 

Børn lærer mere og er mere kompetente 
Odense Kommune står midt i en markant 

transformation af folkeskolen. Transfor-

mationen skal bl.a. på længere sigt have en 

positiv effekt på børnenes læring, så ande-

len af elever, der får lave karakterer, falder, 

mens andelen af elever, der får høje karak-

terer, stiger.  

Sammenligner vi Odense Kommune med 

de øvrige kommuner, så er Odense Kom-

mune i skoleåret 2013/2014 rangeret som 

nummer 30 ud af 98 kommuner i forhold 

til andelen af folkeskoleelever, der får høje 

karakterer. Der er altså 29 kommuner, der 

har en større andel af folkeskolelever med 

høje karakterer end Odense. Når man ser 

på andelen af elever, der får lave karakte-

rer, så rangerer Odense Kommune som nr. 

40. Her er der altså 39 kommuner, der har 

en lavere andel end Odense Kommune af 

elever, der får lave karakterer. 

Som det fremgår af tabellerne nedenfor, så 

har andelen af elever i Odense Kommune, 

der får henholdsvis høje og lave karakterer 

i perioden 2008 til 2014 været præget af 

udsving. Andelene er dog støt forbedret. 

Siden skoleåret 2008/2009 har vi i 

Odense Kommune været dygtige til at 

hæve andelen af elever, der får høje karak-

terer. Således er andelen på 33,8 pct. i 

2013/2014 mod 27,6 pct. i 2007/2008. I 

samme periode har vi også reduceret an-

delen af elever, der får lave karakterer – 

dog i lidt mindre grad. Her er andelen fal-

det til 14,4 pct. i 2013/2014 fra 15,3 pct. i 

2007/2008. Sammenligner man med de 

øvrige 6-byer og landsgennemsnittet, viser 

graferne nedenfor, at udviklingen er tilsva-

rende, dog med forskellige udsving i peri-

oden.  

 
Andelen af elever, der får høje karakterer - 6-byer og 
landsgennemsnit

 

Kilde: UVM 

 
Andelen af elever, der får lave karakterer - 6-byer og lands-
gennemsnit

 

Kilde: UVM 
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Vi tror på, at den positive udvikling fort-

sætter. Ambitionen er derfor, at andelen af 

elever der får lave karakterer frem mod 

skoleåret 2019/2020 falder med 1,4 

pct.point til 13,0 pct. fra 14,4 pct. i skole-

året 2013/2014. Dermed vil Odense Kom-

mune alt andet lige ligge i top 2 af 6-byerne 

efter Aarhus Kommune med en andel af 

elever, der får lave karakterer på 11,9 pct. 

og foran Aalborg Kommune, der i skole-

året 2013/14 har en andel af elever, der får 

lave karakterer på 13,1 pct.  

 

Ambitionsniveau for andelen af elever, der får lave karakterer 

Procent 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Gns. årlig 

ændring 

(pct.point) 

Andel ele-

ver, der 

får lave 

karakterer 

14,40 14,17 13,93 13,70 13,47 13,23 13,00 0,23 

 

For andelen af elever, der får høje karakte-

rer, har vi en ambition om, at andelen frem 

mod skoleåret 2019/2020 stiger med 2 

pct.point til 35,8 pct. fra 33,8 pct. i skole-

året 2013/2014. Dermed vil Odense Kom-

mune alt andet lige ligge i top 2 af 6-byerne 

efter Aarhus Kommune, der i skoleåret 

2013/14 har en andel af elever, der får høje 

karakterer på 39,4 pct., og foran Aalborg 

Kommune, der i skoleåret 2013/14 har en 

andel af elever, der får høje karakterer, på 

35,6 pct.point.  

Ambitionsniveau for andelen af elever, der får høje karakterer 

Procent 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
Gns. årlig 

ændring 

(pct.point) 

Andel ele-

ver, der 

får lave 

karakterer 

33,80 34,13 34,47 34,80 35,13 35,47 35,80 0,33 

 

Flere kommer i job og uddannelse 
Efter en årrække med lavkonjunktur ser vi 

en begyndende vækst og optimisme i Dan-

mark – og særligt i de større byer. Men i 

Odense Kommune har det endnu ikke re-

sulteret i en højere beskæftigelse, og kom-

munen har den femtehøjeste ledighed ud 

af landets 98 kommuner. Det er afgørende 

for kommunens økonomi, for væksten og 

for den enkelte borgers livskvalitet, at 

Odense Kommune formår at få flere oden-

seanere i uddannelse og job. Ingen har 

godt af at være placeret uden for arbejds-

markedet, hverken socialt eller økono-

misk.  

Det fremgår af figuren nedenfor, at der i 

2014 efter tre år med en stabil andel af bor-

gere i uddannelse og job har været en stig-

ning i andelen af borgere i uddannelse og 
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job. Den positive udvikling drives dog pri-

mært af et stigende antal studerende. Det 

er derfor afgørende, at Odense Kommune 

får flere i beskæftigelse og dermed får sæn-

ket ledigheden. Odense Kommune havde i 

2014 en ledighed på 6,5 pct. Aalborg Kom-

mune havde samtidig en ledighed på 6,3 

pct. og Aarhus Kommune på 4,9 pct.  

 

Faktisk udvikling og ambitionsniveau for andelen af beskæftigede og studerende  

 
Kilde: DREAM og egne beregninger 

 

For at lykkedes bedre med at få flere i ud-

dannelse og job, har Beskæftigelses- og So-

cialforvaltningen været igennem en omor-

ganisering for at styrke sit fokus på kerne-

opgaven, som er at få flere borgere i ud-

dannelse og job.   

Ambitionen er, at andelen i uddannelse og 

job øges med 10,0 pct.point til 82,1 pct. af 

de 16-66-årige i 2020 fra 72,1 pct.point i 

2014 (se tabel nedenfor). Dette kan opnås, 

hvis yderligere 2.750 borgere årligt brin-

ges i uddannelse og job. Dette vil også 

medføre, at ledigheden falder med 0,5 

pct.point årligt. Med ambitionen om et år-

ligt fald på 0,5 pct.point årligt vil Odense 

Kommune nå Aalborg-niveau i 2015 og 

Aarhus-niveau i 2017 – alt andet lige.  

Ambitionsniveau for andel i uddannelse og job af befolkningen (16-66-årige)  

Procent 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Gns. årlig æn-

dring (pct.po-

int) 

Andel i uddannelse 

og job 
72,1 73,8 75,4 77,1 78,8 80,4 82,1 1,66 

Kilde: DREAM og egne beregninger 

 

Vi tror på, at Odense Kommune også frem-

adrettet vil tiltrække mange studerende. 

Samtidig vil kommunen med Beskæftigel-

sesplan 2015 videreføre flere af de indsat-

ser og initiativer, der understøtter effekt-

målet ”Flere kommer i uddannelse og job”. 

Effektmålet understøttes af indsatser, der 
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trækker flere studerende til Odense, ek-

sempelvis ved at forbedre studiemiljøet, 

samarbejde mellem byens uddannelsesin-

stitutioner og opførelse af flere ungdoms-

boliger. Opfyldelse af Odense Kommunes 

målsætning fra budget 2013 om 10.000 

flere studerende i Odense i 2020 påvirker 

således indikatoren positivt. Samtidig ar-

bejder byen benhårdt på at skabe nye pri-

vate arbejdspladser blandt andet gennem 

massive investeringer i vækst og udvikling. 

De mange nye arbejdspladser vil betyde 

nye jobs til odenseanere, og dermed en 

stigning i beskæftigelsen.  

Der skabes flere virksomheder og ar-
bejdspladser 
Som figuren nedenfor viser, så har Odense 

Kommune haft det svært i årene efter kri-

sen (blå søjler). Arbejdspladserne er for-

svundet, og de er endnu ikke blevet gen-

skabt. Udviklingen vendte dog i 2012, hvor 

antallet af private arbejdspladser igen steg 

lidt. Der er investeret massivt i vækst og 

udvikling i Odense Kommune for at skabe 

en positiv udvikling i antallet af private ar-

bejdspladser. Som en del af vækstpolitik-

ken er der opstillet en konkret målsætning 

om, at der skal skabes 10.000 flere private 

arbejdspladser i Odense frem mod 2020. 

Dette svarer til en årlig stigning på 1.667 

private arbejdspladser (de orange søjler). 

Med dette ambitionsniveau overhaler vi 

Aalborg Kommunes niveau i antallet af 

private arbejdspladser i løbet af 2019. Fra 

2020 og frem mod 2025 fortsættes ambi-

tionen om, at Odense Kommune årligt 

skaber 1.667 nye private arbejdspladser 

(de grå søjler). 

 

Faktisk udvikling og ambitionsniveau for antallet af private arbejdspladser  

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

Borgernes indkomst skal stige 
I perioden 2007 til 2014 er beskatnings-

grundlaget gennemsnitligt steget med 2,4 

pct. om året til 155.837 kr. pr. indbygger i 

2014 fra 131.747 kr. pr. indbygger i 2007. 

Til sammenligning har hhv. København og 

Aarhus Kommuner haft en gennemsnitlig 
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stigning i perioden på 2,59 pct., Aalborg 

Kommune på 2,60 pct., Randers Kom-

mune på 2,82 pct. og Esbjerg Kommune på 

3,27 pct.   

Det foreslås, at ambitionsniveauet frem 

mod 2020 fastsættes til en årlig stigning 

på 3,2 pct. Ambitionsniveauet er baseret 

på en årlig fremskrivning med 2,4 pct. af 

det nuværende beskatningsgrundlag sva-

rende til udviklingen i perioden 2007-

2014. Dertil er lagt effekten af den politi-

ske målsætning om, at der skabes 10.000 

private arbejdspladser frem mod 2020, 

hvilket giver en gennemsnitlig årlig æn-

dring på 3,2 procent. Figuren nedenfor il-

lustrerer, hvorledes effekten af de 10.000 

private arbejdspladser lægges oveni det 

fremskrevne beskatningsgrundlag.   

Effekten indgår med fuldt gennemslag. 

Heri ligger en antagelse om, at effekten af 

de 10.000 nye private arbejdspladser lig-

ger ud over den normale jobskabelse, net-

totilflytning, lønudvikling mv., der impli-

cit ligger i det fremskrevne beskatnings-

grundlag. Endvidere er det antaget, at ar-

bejdspladserne skabes jævnt hen mod 

2020.

Ambitionsniveau for beskatningsgrundlag pr. indbygger  

   

I dag besættes 30 pct. af arbejdspladserne 

i Odense af borgere fra andre kommuner. 

Det er antaget, at det samme billede vil 

tegne sig for de nye arbejdspladser, der 

skabes. Dermed besættes 7.000 af de nye 

arbejdspladser af skatteborgere i Odense 

Kommune. Heraf antages det, at 300 af de 

nye arbejdspladser hvert år frem til 2018 

går til ledige borgere allerede bosat i 

Odense Kommune. Dette svarer alt andet 

lige til, at ledigheden nedbringes til lands-

niveau. For ledige, der kommer i job, øges 

beskatningsgrundlaget med 101.261 kr. 

svarende til forskellen i den skattepligtige 

indkomst for en gennemsnitlig fynsk løn-

modtager og en gennemsnitlig fynsk ar-

bejdsløs. Endelig antages de sidste 5.500 

private arbejdspladser at gå til tilflyttere til 

kommunen. For hver af disse øges beskat-

ningsgrundlaget med 270.692 kr., sva-

rende til den skattepligtige indkomst for 

en gennemsnitlig fynsk lønmodtager.  

Når det antages, at beskatningsgrundlaget 

i Odense bl.a. som følge af de 10.000 pri-

vate arbejdspladser stiger med 3,2 pct., og 

hvis det antages, at beskatningsgrundlaget 

i de øvrige kommuner i de kommende år 

Effekten af de 10.000 eks-
tra private arbejdspladser 

frem mod 2020 

Fremskrevet beskat-
ningsgrundlag (årlig 
stigning på 2,4 pct.) 
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vil udvikle sig som i perioden 2007-2014, 

så vil Odense ramme Aalborgs niveau i 

2018. Odense Kommune vil dog stadig 

ligge betydeligt under Aarhus’ niveau. An-

tages Odense Kommunes positive udvik-

ling på 3,2 pct. at fortsætte i 2020 og frem, 

vil vi alt andet lige være på niveau med 

Aarhus i 2031. Skal Odense nå Aarhus’ ni-

veau allerede i 2025, betyder det, at der 

skal skrues yderligere op for væksten såle-

des, at den årlige vækst i beskatnings-

grundlaget stiger til 3,7 pct. fra 2020.   

 
 
 

Flere funktionsdygtige ældre og handi-
cappede 
Som det fremgår af figuren nedenfor, så er 

andelen af plejekrævende ældre og handi-

cappede i Odense Kommune de seneste år 

faldet til 17,4 pct. i 2014 fra 22,4 pct. i 

2010. Det svarer til et gennemsnitligt år-

ligt fald i perioden på 1,2 pct.point. Til 

sammenligning har Aalborg Kommune 

haft et gennemsnitligt fald på 3,0 pct.point 

årligt og Aarhus et fald på 0,7 pct.point år-

ligt i samme periode. Aalborg Kommune lå 

dog i 2010 på et markant højere andelsni-

veau i forhold til 6-by gennemsnittet og 

Odense Kommune. 

Udvikling i andel af plejekrævende ældre og handicappede i pct. af alle 65+-årige  

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
 

Den solide forbedring er et udtryk for, at 

Odense Kommunes strategiske fokus på 

den rehabiliterende tilgang allerede på nu-

værende tidspunkt har haft en positiv ef-

fekt.  

Fremadrettet er det ambitionen, at ande-

len af plejekrævende ældre og handicap-

pede nedbringes med 0,50 pct.point årligt 

til 14,6 pct. i 2020 fra 17,6 pct. i 2014.  

Ambitionsniveau for andelen af borgere, der enten modtager hjemmepleje eller bor på plejecenter i pct. af 
65+ årige 

Procent 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Gns. årlig æn-

dring (pct.point) 

Andel af plejekrævende 

ældre og handicappede 
17,6 17,1 16,6 16,1 15,6 15,1 14,6 -0,50 

Kilde: Danmarks Statistik, Care samt egne beregninger

Gennemsnitligt fald i pe-
rioden: 

Aalborg: 3,0 pct.point 

Odense: 1,2 pct.point 

Aarhus: 0,7 pct.point 
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Ambitionsniveauet baserer sig på den hi-

storiske udvikling i andelen af plejekræ-

vende ældre og handicappede i Odense og 

6-byerne samt den forventede effekt af den 

rehabiliterende tilgang i forvaltningen. 

Med en årlig reduktion på 0,5 pct. point af 

andelen af 65+ årige borgere, der modta-

ger hjemmepleje eller bor på plejecenter, 

sikres det, med udgangspunkt i befolk-

ningsprognosen fra Danmarks Statistik, at 

det faktiske antal borgere, der modtager 

hjælp/støtte/pleje reduceres. Med det fo-

reslåede ambitionsniveau, imødekommes 

den forventede demografiudfordring på 

ældreområdet. 

Flere borgere er betydningsfulde delta-
gere i fællesskaber 
Byrådet har efterspurgt, at der udarbejdes 

en ny og mere dækkende indikator for ef-

fektmålet "Flere borgere er betydnings-

fulde deltagere i fællesskaber". Den tidli-

gere indikator dækker kun en delmængde 

af den fulde population, idet den måler på 

andelen af børn og unge (de 0-25-årige), 

der er medlem af en forening. Byrådet ud-

trykte også et ønske om, at der i udviklin-

gen af en ny indikator for effektmålet foku-

seres på borgernes oplevelse af at være be-

tydningsfulde deltagere i fællesskaber. In-

dikatoren ændres derfor til: Andel bor-

gere, der oplever at være en betydnings-

fuld deltager i fællesskaber. 

Med effektmålet ønsker Odense Byråd at 

sætte fokus på odenseanernes deltagelse i 

fællesskaber. Ønsket er, at alle borgere i 

Odense har stærke sociale relationer til an-

dre mennesker. Fællesskaberne er de ram-

mer, inden for hvilke borgerne kan skabe 

sociale relationer. Undersøgelser har vist, 

at der er en stor gruppe danskere, der føler 

sig ensomme, og som ikke har den kontakt 

til andre mennesker, de har behov for. Og 

der er god grund til at tage ensomhed al-

vorligt, idet ensomhed både kan have psy-

kiske og helbredsmæssige konsekvenser.  

Der findes ikke på nuværende tidspunkt 

data for borgernes oplevelse af at være be-

tydningsfulde deltagere i fællesskaber. 

Derfor vil data fremadrettet indsamles via 

Odense Kommunes borgerpanel, som 

netop nu gennemgår en revitalisering med 

henblik på at hæve repræsentativiteten.  

Da der endnu ikke er indsamlet data for ef-

fektmålet, kan der ikke fastsættes et kon-

kret ambitionsniveau. Odense Kommune 

vil sammenligne sig med de øvrige kom-

muner, der er med i forskningssamarbejde 

med Bjarne Ibsen omkring ”Samspillet 

mellem den kommunale og den frivillige 

sektor”. Her er det ambitionen, at vi er den 

bedste af de sammenlignelige kommuner.   
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Som en del af budgetbidraget til Budget 

2016 har alle politiske udvalg efterset by-

rådets effektblomst med det formål at 

sikre; at udvalget bidrager til alle byråds-

mål, der er relevante; at målformulerin-

gerne er korte og præcise; samt at indika-

torerne hænger tæt sammen med effekt-

målene.  

I det følgende præsenteres de politiske ef-

fektmål og tilhørende indikatorer for byrå-

det og for hvert udvalg, som de ser ud efter 

eftersynet. I afsnit Byrådets effektblomst 

er den opdaterede effektblomst vist både 

med byrådets otte effektmål, samt udval-

genes understøttende effektmål.  

Byrådets effektmål 
Effektmål (Byrådet) Indikator 

Flere indbyggere i Odense (ny) Antal indbyggere i Odense – seneste 12 mdr.  

Flere borgere er sunde og trives Andel arbejdsduelige – seneste 12 mdr.  

Børn lærer mere og er mere kompetente 
Andel af elever i folkeskolen, der får høje hhv. lave ka-

rakterer (juli) 

Flere kommer i uddannelse og job Anden beskæftigede og studerende – seneste 12 mdr. 

Der skabes flere virksomheder og arbejdsplad-

ser 
Antal private arbejdspladser 

Borgernes indkomst skal stige Beskatningsgrundlag pr. indbygger 

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede Andel plejekrævende ældre og handicappede 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere i 

fællesskaber 

Andel borgere, der oplever at være en betydningsfuld 

deltager i fællesskaber (ny) 

 

  

Eftersyn af blomsten 
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Økonomiudvalget 
Effektmål (ØKU) Indikator 

Understøtter byråds-

mål 

Samarbejdende 

udvalg/politik 

En levende storby med 

stærke fællesskaber (ny) 

Antal fodgængere i bymid-

ten 

Andel forskellige ejerfor-

mer, boligstørrelser og bo-

ligformer i nye byområder 

Flere indbyggere i 

Odense 

Planstrategien 

En konkurrencedygtig storby 

(ny) 

Andel der er bosat i Odense 

på dimittendtidspunktet, 

og som bor i Odense 2 år 

efter endt uddannelse 

Andel unge i Odense, der 

vælger at tage sin videregå-

ende uddannelse i Odense 

Flere indbyggere i 

Odense 

En tæt storby bygget på kvali-

tet (ny) 

Indbyggere pr. kvadratkilo-

meter i udvalgte områder 

Indikator for fysisk tæthed 

i de bynære områder er un-

der udarbejdelse 

Flere indbyggere i 

Odense 

Danmarks grønneste storby 

(ny) 

Procent af borgerne, der 

har <300 m til grønt om-

råde 

Flere indbyggere i 

Odense 

En tilgængelig storby med 

bæredygtig mobilitet (ny) 

Antal rejsende i den kollek-

tive trafik i Odense (58 pct. 

flere kollektive rejsende i 

2024 i forhold til 2012) 

Flere indbyggere i 

Odense 

De kommunale rammer invi-

terer til samspil og muliggør, 

at civilsamfundet kan reali-

sere sit potentiale (ny) 

Antal nye initiativer og nye 

samarbejder mellem 

Odense Kommune og civil-

samfundet 

Flere borgere er betyd-

ningsfulde deltagere i 

fællesskaber 

Civilsamfundsstra-

tegien 

Odense Kommune gør det 

nemt at være frivillig (ny) 

Antal frivillige 

Antal aktiviteter 

Antal foreningsmedlemmer 

Flere borgere er betyd-

ningsfulde deltagere i 

fællesskaber 
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Effektmål (ØKU) Indikator 
Understøtter byråds-

mål 

Samarbejdende 

udvalg/politik 

Odense er en by præget af 

fællesskaber, der favner (ny) 

Antal borgere med lokalt 

engagement 

Flere borgere er betyd-

ningsfulde deltagere i 

fællesskaber 

En sundere arbejdsstyrke 

(flyttet) 

Andel arbejdsduelige (ny) Flere borgere kommer i 

uddannelse og job 

Sundhedspolitik-

ken 

En stærkere mental sundhed Andel der ikke har det godt 

for tiden - 5. klasse og 7.-

10. klasse (ny) 

Flere borgere er betyd-

ningsfulde deltagere i 

fællesskaber 

Det nemme valg er det sunde 

valg 

Middellevetid (ny) Flere borgere er sunde 

og trives 

Lighed i sundhed Andel af unge i alderen 15-

24 år, der er i gang eller 

har gennemført en ung-

domsuddannelse (ny) 

Flere borgere er sunde 

og trives 

En styrket indsats for borgere 

med kronisk sygdom 

SF-12 mål (ny) Flere funktionsdygtige 

ældre og handicappede 

Byens rum fremmer det 

sunde valg 

Antal kvadratmeter grønne 

områder pr. borger (ny) 

Flere indbyggere i 

Odense 

Øget indkomst Vækst i realindkomst i pro-

cent 

Borgernes indkomst 

skal stige 

Vækstpolitikken 

Øget beskæftigelse Antal i beskæftigelse – se-

neste 12 mdr. 

Borgernes indkomst 

skal stige 

Øget produktivitet Produktivitet i virksomhe-

der i Odense 

Borgernes indkomst 

skal stige 

Flere private arbejdspladser Antal private arbejdsplad-

ser 

Der skabes flere virk-

somheder og arbejds-

pladser 

Øget positiv synlighed i om-

verdenen 

Omtale i nationale medier 

Omtale i internationale 

medier 

Der skabes flere virk-

somheder og arbejds-

pladser 

Øget bystolthed Borgernes holdning til 

Odense 

Der skabes flere virk-

somheder og arbejds-

pladser 
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Effektmål (ØKU) Indikator 
Understøtter byråds-

mål 

Samarbejdende 

udvalg/politik 

Virksomhedernes holdning 

til Odense 

Odense er en ambitiøs klima-

kommune 

CO2-udledning i Odense 

Andel af vedvarende energi 

i el og varmeproduktion 

Der skabes flere virk-

somheder og arbejds-

pladser 

Miljøpolitikken 

Bæredygtig udvikling er et 

fælles ansvar 

Antal nye ”grønne” jobs 

Antal gennemførte udbud i 

Odense Kommune indehol-

dende bestemmelser om 

bæredygtighed 

Der skabes flere virk-

somheder og arbejds-

pladser 

Odense har et sammenhæn-

gende trafiksystem med fokus 

på bæredygtige transportfor-

mer 

Andel bilture ift. alle trans-

portture 

Andel cykelture ift. alle 

transportture 

Antal brugere af letbanen 

Flere indbyggere i 

Odense 

Børn og unge i Odense er pa-

rate til at tage ansvaret for et 

bæredygtigt Odense 

Andel af børn og unge, der 

har lyst til at lære noget i 

skolen  

Andel af børn og unge, der 

er medlem af en forening  

Børn lærer mere og er 

mere kompetente 

Naturen er det bæredygtige 

livsgrundlag i Odense 

Nyetableret hektar natur-

arealer i Odense (%-vis for-

øgelse ift. 2009) 

Flere borgere er sunde 

og trives 

Odense er en del af Fyns 

grønne have med klimaven-

lige og økologiske fødevarer 

Andel af økologiske fødeva-

rer i Odense Kommunes 

køkkener 

Andel af landbrugsjord, der 

dyrkes økologisk i Odense 

Flere borgere er sunde 

og trives 
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By- og Kulturudvalget 
Effektmål (BKU) Indikator Understøtter byrådsmål 

Samarbejdende 

udvalg/politik 

Optimerede erhvervs-

fremmeindsatser 

Salgsstatistik for parcel-

husgrunde og erhvervs-

jord 

Der skabes flere virksomhe-

der og arbejdspladser 

Borgernes indkomst skal 

stige 

 

Innovation i indkøb og 

byggeri 
Antal BedreBolig planer 

Der skabes flere virksomhe-

der og arbejdspladser 

Borgernes indkomst skal 

stige 

 

Bæredygtig byudvikling 
Ejendomspriser pr. m2 

solgt 

Der skabes flere virksomhe-

der og arbejdspladser 

Borgernes indkomst skal 

stige 

 

Det gode liv 

Antal motionister (gå, 

cykle, løbe) på Å-stien 

Antal ”likes” på Face-

book for udvalgte sites 

Odense er den legende by 

for alle 
 

Øget mobilitet og tilgæn-

gelighed 

Antal ældre motionister 

(gå, cykle, løbe) på Å-

stien 

Flere funktionsdygtige æl-

dre og handicappede 
 

Dannelse og læring gen-

nem fritids- og kulturlivet 

Andel kultur- og fritids-

tilbud i mulighedskata-

log til skoler 

Børn lærer mere og er mere 

kompetente 
 

Det sunde valg 
Antal arrangementer i 

KultuNaut 

Flere borgere er sunde og 

trives 
 

Kommunen sætter ram-

merne, og borgerne ople-

ver en inkluderende by 

Antal unge, der er med-

lem af en forening 

Flere borgere er betydnings-

fulde deltagere i fællesska-

ber 

 

Innovative læringsmiljøer 

og samarbejder 

Antal gennemførte mo-

derniserings- og renove-

ringsplaner 

Flere kommer i uddannelse 

og job 
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Ældre- og Handicapudvalget 

Effektmål (ÆHU) Indikator  
Understøtter 

byrådsmål 
Bemærkninger 

Samarbejdende 

udvalg/ politik 

 Andel af borgere 

65+, der modtager 

hjemmepleje eller 

plejecenter (indika-

tor for byrådsmål). 

Flere funktions-

dygtige ældre og 

handicappede 

Indikatoren er 

gældende for By-

rådets overord-

nede effektmål. 

 

 

Flere borgere med 

funktionsnedsættelse 

får sat egne ressour-

cer i spil og kan me-

stre egen livssitua-

tion 

Reduktion i gennem-

snitligt antal hjem-

mehjælpstimer pr. 

borger efter et træ-

ningsforløb nu og 

året før 

Flere funktions-

dygtige ældre og 

handicappede 

Score 2014:  

04 m. 20 sek. 

 

Flere borgere bliver 

trænet med henblik 

på øget livskvalitet 

på egne vilkår 

Uændret eller sti-

gende gennemsnits-

alder for ny-visite-

rede til plejehjem og 

plejecentre 

Flere funktions-

dygtige ældre og 

handicappede 

Score 2014: 

81,5 år. 

 

Borgernes frihed og 

uafhængighed øges 

Reduktion i antallet 

af visiterede timer til 

hjemmehjælp 6 må-

neder efter visitation 

Flere funktions-

dygtige ældre og 

handicappede 

Score 2014:  

35,8 % 

 

Flere borgere fast-

holdes på arbejds-

markedet (Nyt ef-

fektmål) 

Andel af borgere i 

forløb fysisk funkti-

onsnedsættelse, der 

enten bibeholder 

job/ uddannelse eller 

går fra ledighed til 

job/ uddannelse 

Flere kommer i 

uddannelse og 

job 

Mål: at andelen 

forbedres i for-

hold til den nuvæ-

rende status.  

I 2014 er denne 

andel 59,4 % 

 

Borgerens egen vur-

dering af deres hel-

bred øges (Nyt ef-

fektmål) 

SF12 Flere borgere er 

sunde og trives 

Mål: SF 12 Scoren 

for den samlede 

målgruppe for 

ÆHF forbedres. 

 

Flere borgere vælger, 

at deres alderdom 

skal tage afsæt i 

Odense Kommune 

(Nyt effektmål) 

Nettotilflytning 55-

60 år 

Borgerens ind-

komst skal stige 

Mål: Forøgelse af 

nettotilflytningen 

i forhold til det fo-

regående år 
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Beskæftigelses- og Socialudvalget 

Effektmål (BSU) Indikator 
Understøtter byråds-

mål 

Samarbejdende ud-

valg/politik 

Øge andel borgere i job 

og uddannelse 

Andelen af Odense bor-

gere mellem 16-66 år i 

job og uddannelse målt 

ift. arbejdsstyrken 

Flere kommer i uddan-

nelse og job 

 

Øge andel af arbejdsdu-

elige borgere 

Andelen af Odense bor-

gere, der er arbejdsdue-

lige målt ift. befolknin-

gen mellem 16-66 år 

Flere borgere er sunde 

og trives 

Sundhedspolitikken – 

sundere arbejdsstyrke 

Færre overførselsudgif-

ter 

Odense Kommunes 

samlede økonomi til for-

sørgelse- og sikrings-

ydelser ekskl. forsikrede 

ledige ift. økonomien på 

landsplan 

Der skabes flere virk-

somheder og arbejds-

pladser 

Borgernes indkomst 

skal stige 

 

Øge selvforsørgelsesgra-

den 

Andelen af offentlig for-

sørgede målt ift. befolk-

ningen mellem 16-66 år 

Der skabes flere virk-

somheder og arbejds-

pladser 

Borgernes indkomst 

skal stige 

 

Øge straks-afklaring Andelen af borgerer, der 

straks-afklares målt ift. 

det samlede antal op-

kald til Odense Kommu-

nes kontaktcenter. 

Flere borgere er betyd-

ningsfulde deltagere i 

fællesskaber 

 

Lavere ungdomsledig-

hed 

Andelen af unge, der er 

ledige målt ift. arbejds-

styrken 16-29 årige. 

Flere kommer i uddan-

nelse og job 

 

Gennemførsel af ung-

domsuddannelse 

Antallet af unge i alde-

ren 15-24 år, der er i 

gang med eller har gen-

nemført en ungdomsud-

dannelse, inklusiv unge i 

forberedende aktiviteter 

såsom VUC 

Flere kommer i uddan-

nelse og job 

Børn- og Ungeudvalget 
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Børn- og Ungeudvalget 

Effektmål (BUU) Indikator Understøtter byrådsmål 
Samarbejdende 

udvalg/politik 

Børn og unge lærer 

mere 

Mindst 80 % af eleverne skal 

score minimum 3 i de nationale 

test i dansk og matematik. 

Forældrenes vurdering af om 

dagtilbuddet understøtter bar-

nets udvikling og læring. 

Børn lærer mere og er mere 

kompetente 

 

Børn og unge bevæ-

ger sig mere 

Børn og unges motionsvaner  

(2., 5., 7.-10. kl.) 

Flere borgere er sunde og tri-

ves 

 

Børn og unge spiser 

sundere 

Børn og unges kostvaner i daglig-

dagen  

(0., 2., 5., 7.-10 kl.) 

Flere borgere er sunde og tri-

ves 

 

Børn og unge er 

mere glade for at gå 

i skole 

Børn og unges glæde ved skole  

(0., 2., 5., 7.-10 kl.) 

Udsatte børn og unges glæde ved 

skole  

(2., 5.,7.-10. kl.) 

Flere borgere er sunde og tri-

ves 

 

Unge ryger og drik-

ker mindre 

Andelen af unge, der ryger (7.-10. 

kl.) 

Andelen af unge, der har drukket 

5 genstande eller flere på én dag i 

løbet af den seneste måned (7.-

10. kl.) 

Flere borgere er sunde og tri-

ves 

 

Børn og unge delta-

ger mere i fællesska-

ber, som udvikler 

dem 

Børnenes vurdering i af, om de 

oplever sig selv som betydnings-

fulde deltagere i fællesskaber. 

Børn og unge og deres oplevelse 

af deltagelse i fællesskaber (0., 2., 

5., 7.-10 kl.) 

Flere borgere er betydnings-

fulde deltagere i fællesskaber 
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Effektmål (BUU) Indikator Understøtter byrådsmål 
Samarbejdende 

udvalg/politik 

Børn og unge er 

mere medbestem-

mende 

Børnenes vurdering af, om de op-

lever medbestemmelse i dagtil-

buddet. 

Børn og unges oplevelse af med-

bestemmelse ift. at vælge pas-

sende opgaver og måder at ar-

bejde på i undervisningen (2., 5., 

7.-10. kl.) 

Flere borgere er betydnings-

fulde deltagere i fællesskaber 

 

Børn og unge delta-

ger mere i fritidsak-

tiviteter 

Børn og unges deltagelse i fritids-

aktiviteter 

(0., 2., 5., 7.-10. kl.) 

Udsatte børn og unges deltagelse 

i fritidsaktiviteter (2., 5., 7.-10. 

kl.) 

Flere borgere er betydnings-

fulde deltagere i fællesskaber 

 

Flere unge gennem-

fører ungdomsud-

dannelse 

Antallet af unge i alderen 15-24 

år, der er i gang med eller har 

gennemført en ungdomsuddan-

nelse, inklusiv unge i forbere-

dende aktiviteter såsom VUC 

Flere kommer i job og uddan-

nelse 

Beskæftigelses- og 

Socialudvalget 

Unge er mere inte-

resserede i job og 

karriere 

Andelen af elever, der vælger 

valgfaget Arbejdskendskab med 

kompetenceområderne: Virk-

somhed & arbejdsmarked og Job 

& karriere. 

Der skabes flere virksomheder 

og arbejdspladser 
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Som en del af udvalgenes budgetbidrag til 

Budget 2016 har alle udvalg bidraget med 

eksempler på, hvordan de anvender effekt-

styring i den borgernære drift. Tanken er, 

at eksemplerne kan anvendes som inspira-

tion til og læring mellem forvaltninger. 

I det følgende præsenteres eksempler fra 

de fem udvalg.

Økonomiudvalget 
Udvalg: (ØKU) Program: Fremtidens Vollsmose 

1) Hvordan kobles driften til 

de politiske effektmål? 

 

Programmet Velfærdsdesign Vollsmose er en del af programmet Fremti-

dens Vollsmose, som skal påvirke byrådets effektmål i en positiv retning; 

herunder målet Flere kommer i uddannelse og job. Programgruppen har 

interviewet borgere samt kommunale ledere og medarbejdere om problem-

stillinger og potentialer ift., at flere i Vollsmose får en kompetencegivende 

uddannelse. 

De identificerede bl.a. områderne fravær i skolen og overgangen til ung-

domsuddannelse. Programmet arbejder nu sammen med aktørerne fra 

kommunen og civilsamfundet om at udvikle og teste nye metoder til at opnå 

bedre effekt. Programmet bruger designtænkning som tilgang til at skabe 

forandringer. Det betyder, at forældre, lærere, pædagoger og andre direkte 

interessenter inviteres ind i både den indledende analysefase, hvor pro-

blemstillinger kortlægges, og i designfasen, hvor nye metoder til at tilgå 

problemerne udvikles. Grunden til den ekstensive insisteren på inddragelse 

af medarbejderne og borgerne i alle faser er for det første, at de er de bedste 

datakilder til indsigt i problemstillingerne, og for det andet, at deres ejer-

skab er nødvendigt for en succesfuld test og implementering af de nye me-

toder. 

Koblingen mellem politik og drift tager altså udgangspunkt i de politisk øn-

skede effekter, som her, at flere i Vollsmose gennemfører en kompetence-

givende uddannelse. Koblingen må nødvendigvis drives af de borgere og 

medarbejdere, som er direkte berørt af den pågældende indsats, som bidra-

ger til den ønskede effekt. Koblingen mellem politik og drift vises i et mål-

hierarki, og koblingen mellem indsatsens virksomme mekanismer og den 

ønskede effekt i prøvehandlingerne illustreres i forandringsteorier, som de 

involverede selv har formuleret. 

2) Hvordan anvendes viden 

om effekter i driften? 

Programmet tager udgangspunkt i indikatorerne for hhv. byrådets effekt-

mål og de strategiske målsætninger for Vollsmose. Programmet følger ud-

Eksempler på effektstyring i den borgernære drift 
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 viklingen i målingerne for at vurdere, hvilke problemstillinger der er vig-

tigst (hvor er der store forskelle på borgerne i hhv. Vollsmose og i hele 

Odense?). Målingerne skal også bruges til at måle den langsigtede effekt. 

De forandringsteorier, som den pågældende indsats’ ledere og brugere har 

beskrevet, udpeger de mekanismer i indsatsen, som er nødvendige for at 

skabe den ønskede effekt. Disse trin i teorien monitoreres for at sikre, at 

den formodede årsag-virknings-kæde holder vand. Monitoreringen af ind-

satsen skal dermed give medarbejdere og brugere indsigt i implementering 

og fremdrift og fungerer som en løbende hypotese-test af forandringsteo-

rien. Hvis de ansvarlige ledere ved de løbende målinger oplever uoverens-

stemmelse mellem det forventede og det målte, anvendes denne viden til at 

korrigere og om nødvendigt at re-designe indsatsen. 

3) Hvordan integreres viden 

om effekter i ledelsesstren-

gen? 

 

Direktørgruppen er styregruppe for Fremtidens Vollsmose og følger udvik-

lingen i de strategiske målsætninger tæt. I programmets konkrete udvik-

lingsarbejde deltager de chefer, som driver den pågældende kerneopgave; 

bl.a. skoleledere og institutionsledere. I samarbejde med de ansvarlige le-

dere udvikles måleparametre, som knytter sig til den indsats, der ifølge for-

andringsteorien kan påvirke det politiske effektmål. Disse parametre følges 

tæt af de pågældende ledere. 

4) Hvordan anvendes viden 

om effekter i forhold til ud-

valget? 

 

Fremtidens Vollsmose er en del af Økonomiudvalgets strategiske porte-

følje. Det betyder, at effektmålinger samt status for programmets fremdrift 

og implementering afrapporteres til udvalget halvårligt. Økonomiudvalget 

dagsordensætter med jævne mellemrum Fremtidens Vollsmose – sidste 

gang i januar 2015, hvor Velfærdsdesign Vollsmoses metoder og processer 

blev præsenteret. 

 

By- og Kulturudvalget 
Eksempel fra BKU 

1) Hvordan kobles driften til 

de politiske effektmål? 

 

Driften kobles til de politiske effektmål gennem udefra og ind-perspektivet. 

Forvaltningen arbejder i den forbindelse med en kulturforandring, der fø-

rer til, at brugernes, dvs. virksomhedernes og borgernes, behov bliver helt 

centrale fokuspunkter i alle medarbejders opgaveløsning. 

Midlet til at påtage sig udefra og ind-perspektivet og derigennem koble 

driften med de politiske effektmål er en øget anvendelse af Vanguardmeto-

den i forvaltningen. Stadigt flere fagområder inden for By-og Kulturforvalt-

ningens virke underlægges analyser og optimeringsprocesser i regi af 

Vanguardmetoden. 

Vanguardmetodens udgangspunkt er netop at fokusere på og prioritere den 

del af serviceydelserne, der opleves som særligt værdigivende for virksom-
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hederne og borgerne. Dette opnås typisk gennem omlægning af arbejds-

gange og organisationstilpasninger på baggrund af systematisk analysear-

bejde. 

2) Hvordan anvendes viden 

om effekter i driften? 

 

Arbejdet med Vanguardmetoden vil skabe en stor viden om virksomheder-

nes og borgernes ønsker, behov og forventninger samt om organisationens 

evne til at levere den efterspurgte service. Den viden og de erfaringer, for-

valtningen gør sig med metoden, vil efterfølgende blive anvendt til at opti-

mere øvrige sagsområder internt i forvaltningen, således at kulturforan-

dringen udbredes til at omfatte hele forvaltningen og indefra og ud-per-

spektivet får forrang i alle medarbejders virke. 

3) Hvordan integreres viden 

om effekter i ledelsesstren-

gen? 

 

Arbejdet med Vanguardmetoden fordrer en meget stor grad af ledelsesin-

volvering, hvorfor den opnåede viden om effekter integreres meget hurtigt 

og intensivt i ledelsesstrengen. 

Det er ledelsen, der foretager alle for-analyser af forvaltningens nuværende 

evne til at levere netop den service, brugerne oplever som mest værdigi-

vende. På baggrund af sin nyerhvervede viden får ledelsen herefter mulig-

hed for systematisk at overveje nye måder at tilrettelægge arbejdet på. Så-

fremt ledelsen vurderer, der er et forbedringspotentiale, foretages den 

egentlige analyse efterfølgende af medarbejderne. 

Der er indbygget flere milepæle i Vanguardmetoden, hvor ledelsen har mu-

lighed for at afbryde analysen, hvis den ikke ønsker at fortsætte forløbet. 

4) Hvordan anvendes viden 

om effekter i forhold til ud-

valget? 

Den viden, forvaltningen opnår omkring effekter anvendes bl.a. til at præ-

sentere udvalget for forslag til omprioriteringer af indsatser funderet solidt 

i udefra og ind-perspektivet. 

 

Ældre- og handicapudvalget 
Eksempel fra ÆHU 

1) Hvordan kobles driften til 

de politiske effektmål? 

Hvordan arbejdes der med 

at skabe denne kobling? 

Hvem inddrages i arbejdet 

med at skabe koblingen? 

Hvilke metoder anvendes i 

arbejdet med at skabe kob-

lingen forandringsteorier, 

målhierarkier mv.? 

Med udgangspunkt i Effektblomstens overordnede effektmål har Ældre- og 

Handicapudvalget operationaliseret 3 effektmål, der skal udgøre målene 

for den indsats, der leveres i forvaltningens 12 systematiske borgerforløb.  

Effektblomstens primære effektmål for Ældre- og Handicapforvaltningens 

målgruppe er: 

Flere funktionsdygtige ældre og handicappede. 

De tre effektmål i ÆHF er primo 2015: 

1. Der iværksættes hurtigt en indsats, der betyder, at borgerens funktions-

evne forbedres væsentligt med henblik på, at borgeren bliver helt eller del-

vist selvhjulpen. 
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2. Gennem målrettede kortere eller længerevarende indsatser forbedres 

og/eller bibeholdes borgerens funktionsevne. 

3. Gennem en vedvarende indsats bibeholdes borgerens funktionsevne 

længst muligt. 

 

Når ÆHF skal måle på disse mål, sker det ud fra fire indikatorer, 1. bevæ-

gelse i funktionsevnen/indsatsen/udgiftsniveauet, 2. Borgerens selvvurde-

rede helbred, 3. Opnåelse af borgerens delmål og 4. Borgerens samfunds-

mæssige tilknytning. 

Indikatorerne, der er udledt af Hvidbogen for Rehabilitering – og kvalifi-

ceret gennem drøftelser med chefer, ledere og nøglemedarbejdere, udgør 

med nuancer og forskellige vægtninger, afsættet for alle indsatser i forvalt-

ningen. De tre specifikke forvaltningsmæssige effektmål har alle i forskellig 

grad fokus på borgerens funktionsevne – og hænger dermed fint sammen 

med Odense Kommunes overordnede effektmål Flere funktionsdygtige æl-

dre og handicappede. 

2) Hvordan anvendes viden 

om effekter i driften? 

Hvordan sikres tilbageløb til 

driften om udviklingen i re-

sultat- og effektmål? 

Det er rehabiliteringsindsatsen, der er rammen for borgertilgangen i de 12 

forløb, og det er den rehabiliterende indsats, der skal effektuere de politisk 

vedtagne effektmål. For at understøtte denne indsats arbejder forvaltnin-

gen kontinuerligt og systematisk på at opsamle læring om, hvilke indsatser, 

der virker bedst. Dette sker med afsæt i det strategiske kompetenceudvik-

lings-projekt, der skal klargøre medarbejdere til at arbejde systematisk og 

med effektskabende indsatser.  

Desuden har ÆHF udviklet en række effektafhængige økonomimodeller, 

der vha. den adfærdspåvirkning, der ligger i økonomi, skal generere incita-

menter, der kan understøtte rehabiliteringen i den rigtige retning.  

En del af tilbageløbet til driften vil således være via ledelsesinformation, 

herunder økonomiske effekt gevinster, opnået gennem indsatser, der har 

reduceret borgernes udgiftsniveau. 

3) Hvordan integreres viden 

om effekter i ledelsesstren-

gen? 

Hvordan følges der op på 

resultaterne? Både ift. ud-

valg og chefer. 

Alle chefer/ledere fra niveau 2-5 er blevet introduceret til effektstyring og 

effektbaserede økonomimodeller, og der afholdes videns- og undervis-

ningsforløb – herunder et Master-class forløb der skal give viden om, hvor-

dan vi ledelsesmæssigt bedst muligt understøtter transformationen hen 

imod en rehabiliterende forvaltning.  

Når effektstyringen og de økonomiske modeller overgår til drift vil det blive 

suppleret og understøttet af løbende ledelsesinformation og blive integre-

ret i de løbende regnskabsvurderinger og årsregnskab. På den måde er der 

et godt afsæt for efterfølgende opfølgning på chef- og udvalgsniveau. 

4) Hvordan anvendes viden 

om effekter i forhold til ud-

valget? 

Der har været drøftelser med udvalget om effektbaseret politik - hvordan 

udvalget kan koble forskellige strategier og politik med effektmål, fx fore-

byggelsesstrategi, tilsyn på plejecentre og bevægelse på handicapområdet. 



 

62   Budgetforslag 2016 

Hvordan følges der op på 

resultaterne i forhold til ud-

valget? 

Herudover vil udvalget blive præsenteret for løbende afrapporteringer om 

effekter og målopfyldelse, og inddraget i en årlig revision af mål og indika-

torer. 

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget 
Eksempel fra BSU 

1) Hvordan kobles driften til de 

politiske effektmål? 

Koblingen mellem driften og de politiske effektmål skabes gennem forvalt-

ningens målhierarki med direkte involvering af driften. 

2) Hvordan anvendes viden om 

effekter i driften? 

I dialog med driften udarbejdes opfølgning på ønskede målinger. På nuvæ-

rende tidspunkt er der implementeret driftstavler i de enkelte afdelinger, 

hvor de aftalte målinger anvendes. Driftstavlerne understøtter effektmålene 

og bidrager til, at der måles på de forandringer, der ønskes. 

3) Hvordan integreres viden om 

effekter i ledelsesstrengen? 

Rådmands- og Chefmøder indeholder opfølgning af forvaltningens nøgletal 

herunder status på effektmålene. Status på effektmål videresendes til udval-

get. 

4) Hvordan anvendes viden om 

effekter i forhold til udvalget? 

Den viden, forvaltningen opnår omkring effekter, anvendes bl.a. til at præ-

sentere udvalget for forslag til omprioriteringer af indsatser funderet solidt i 

udefra og ind-perspektivet. 

 

Børn- og Ungeudvalget 
Eksempel fra BUU 

1) Hvordan kobles driften til de 

politiske effektmål? 

 

Der er effektstyring i den borgenære drift i henholdsvis sundsarbejdet og 

kvalitetsarbejdet i BUF. Arbejdet med kvalitet har direkte sammenhæng til 

de politiske effektmål, idet kvaliteten bliver vurderet kvantitativt og kvalita-

tivt i læringsmiljøvurderinger i dagtilbud og skoler. Resultaterne af vurde-

ringerne er indikatorerne på de politiske effektmål, men de bidrager også til 

udarbejdelse af fx konkret handleplaner i det enkelte dagtilbud og på den 

enkelte skole. 

Tilsvarende med sundhedsarbejdet, hvor resultaterne fra Skolesundheds-

profilen er indikatorer på flere af de politiske effektmål, og ligeledes bidrager 

til udarbejdelse af handleplaner på den enkelte skole. 

2) Hvordan anvendes viden om 

effekter i driften? 

Resultaterne af kvalitets- og sundhedsarbejdet bidrager til systematisk re-

fleksion på alle niveauer – i driften, i forvaltningen og på chefniveau. Det 

betyder, at udviklingen i resultaterne drøftes på tværs af niveauerne. 
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3) Hvordan integreres viden om 

effekter i ledelsesstrengen? 

Den systematiske refleksion medfører, at der udarbejdes lokale handlepla-

ner e.l. i driften. Der kan ligeledes udarbejdes planer, som er dækkende for 

hele byen eller hele områder, som cheferne har ansvar for. 

4) Hvordan anvendes viden om 

effekter i forhold til udvalget? 

Resultaterne fra Skolesundhedsprofilen bliver præsenteret for udvalget, som 

typisk bestiller yderligere analyser af udvalgte resultater med henblik på at 

finde årsagsforklaringer, og eventuelt tage beslutning om indsatser. 

Udvalget bliver ligeledes præsenteret for de kvalitetsrapporter, som udarbej-

des i arbejdet med kvalitet. 
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Beskæftigelsesområdet er igen som set de 

seneste år præget af store reformer. Sidste 

år var det beskæftigelsesindsatsen, der 

blev revideret, ligesom førtidspensions-

området, fleksjob og kontanthjælpsområ-

det har været reformeret de sidste par år.  

I år er fokus rettet mod refusionsreformen, 

hvor refusionssatserne omlægges og til-

passes et nyt fokus på resultater frem for 

proces.  

Dertil kommer, at den nedsatte dagpenge-

kommision sidst på året skal komme med 

anbefalinger til et nyt og mere tidssva-

rende dagpengesystem. 

Refusionsreformen 
Med refusionsreformen er målet at opnå 

fokus på resultater, dvs. at få ledige bor-

gere hurtigst muligt i selvforsørgelse. Den 

enkelte kommune vil i højere grad nu selv 

kunne vælge og tilrettelægge de indsatser, 

der vurderes hensigtsmæssig for at få den 

ledige i job, både på kort og lang sigt. Re-

fusionerne vil derfor ikke længere være 

bundet op på om en ledig borger er i akti-

vering eller ej, men alene på om borgeren 

er i job eller ej.  

                                                   
22

 Alle kommuner må maksimalt modtage 93 pct. i samlet udligning. Får en kommune mere i udligning end de 93 pct., går den i overudligning, og 

skal derfor tilbagebetale forskellen ned til de 93 pct. Før refusionsomlægningen var overudligningsgrænsen på 92 pct. Med refusionsreformen er 

landsudligningen hævet med 3 pct.-point, mens overudligningsgrænsen kun er opjusteret med 1 pct.-point. Da Odense får indtægter fra både landsud-

ligningen (61 pct.) og tilskud vedr. højt strukturelt underskud (32 pct.), når vi op over de 93 pct. i samlet udligning, hvorfor forskellen til det maksi-

male udligningsniveau på 93 pct. skal tilbagebetales.   

Refusionsreformen gælder fra 1. januar 

2016, og hermed ensrettes refusionssat-

serne uanset ydelse og indsats. Refusions-

satsen aftrappes over tid som følger: 

0 – 4 uger 80 pct. 

5 – 26 uger 40 pct. 

27 -52 uger 30 pct.  

> 52 uger 20 pct.  

De ændrede refusionssatser vil betyde 

merudgifter i kommunerne. Indtægterne 

til at finansierer merudgifterne sker ved at 

det kommunale tilskuds- og udligningssy-

stem justeres fra 2018. Indtil da er der be-

sluttet en overgangsfase med økonomisk 

kompensation til kommunerne.  

Justering af Tilskud og udligningssystemet 
I 2016 og 2017 foretages en midlertidig ju-

stering af udligningsordningen. 

Omlægning af udligningsordningen giver 
sig konkret udslag i: 

 En forhøjelse af udligningsniveauet i 
landsudligningen fra 58 pct. til 61 pct.  
(Gevinst for Odense) 

 Mindre opjustering af grænsen for 
overudligning fra 92 pct. til 93 pct.2 
(Tab for Odense) 

Refusionsreform 
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 Nedsættelse af grænsen for tilskud til 
kommuner med højt strukturelt un-
derskud fra 100 pct. til 95 pct. 
(Marginalt tab for Odense) 

 Overgangsordning, der begrænser tab 
og gevinst på refusionsomlægningen.  
(Tab for Odense) 
 

Ændringen betyder også, at en større del 

af bloktilskuddet fordeles i udligningsord-

ningerne, mod en reduktion i statstilskud-

det. Dertil kommer en opjustering af be-

skæftigelsestilskuddet, som også indgår i 

refusionsreformen.  

KL oplyser, at samlet set er ændringerne 

på indtægtssiden dækkende for de merud-

gifter, som kommunen får ved den æn-

drede refusionsmodel. Det er ifølge KL 

ikke muligt for den enkelte kommune at 

beregne den isolerede effekt af refusions-

omlægningen på kommuneniveau, således 

at der kan ske en direkte sammenligning af 

indtægts- og udgiftsside.  

Overgangsordning 
For at minimere de byrdefordelingsmæs-

sige konsekvenser af ændringen af udlig-

ningssystemet og refusionssatserne, ind-

går der en kompensationsordning i 2016 

og 2017. Hver kommune kan maksimalt 

opnå et tab eller gevinst på 0,1 pct. af kom-

munens beskatningsgrundlag i 2016 og 

0,2 pct. i 2017. Dertil kommer, at der er 

lagt et loft over overgangsordningen, der 

betyder, at hver kommune maksimalt kan 

tabe eller vinde 10 mio. kr. i 2016 og 20 

mio. kr. i 2017. Differencen mellem loftet 

og overgangsordningen for hver kommune 

samles i én pulje på landsplan og reserve-

res til et særtilskud til særligt vanskeligt 

stillede kommuner. Odense kommer ikke i 

betragtning til dette særtilskud.  

Beregningerne på kompensationsordnin-

gen bygger på data fra regnskab 2014. 

Odense står her til at opnå en nettogevinst 

på 30 mio. kr. Da kommunen maksimalt 

kan opnå en gevinst på 10 mio. kr., skal 

Odense tilbagebetale 20 mio. kr. Tilsva-

rende beregninger for 2017 viser, at 

Odense står til en gevinst på 34 mio. kr. Da 

gevinsten er over 20 mio. kr. står kommu-

nen til at tilbagebetale de overskydende 14 

mio. kr. 

Kompensationsordningen vil blive genbe-

regnet næste år med udgangspunkt i regn-

skab 2015-tal. Derved vil reguleringsbelø-

bene også blive justeret, både for 2016 og 

2017. Der vil ikke derefter blive foretaget 

en egentlig beregning på de faktiske udgif-

ter for hhv. 2016 og 2017. Metodikken i 

overgangsordningen betyder dermed, at 

kommunerne ikke kompenseres på bag-

grund af faktiske indtægter og udgifter på 

beskæftigelsesområdet i 2016 og 2017. 
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Oversigt over kommende reguleringer 

 
 

Udgiftssiden 
Med økonomiaftalen følger nye skøn for 

udgifter på beskæftigelsesområdet. Indar-

bejdet i disse er nye skøn for udviklingen i 

ledigheden, fortsat nedregulering af udgif-

terne som følge af beskæftigelsesreformen, 

og opjustering af skønnene som følge af 

flere kommunale udgifter, når refusions-

satserne ændres.  

KL har som vanligt udmeldt et skøn for 

Odenses forventede udgifter. Skønnet byg-

ger på regnskab 2014-tal for Odense tillagt 

reformændringer. Dette vil som vanligt 

være det udgiftsskøn, som Beskæftigelses- 

og Socialforvaltningens eget budgetskøn 

holdes op imod. Forskellen på de 2 skøn 

udgør reservationspuljen under Økonomi-

udvalget.  

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har 

siden foråret arbejdet med en ny styrings-

model i forhold til refusionsomlægningen, 

der ser på hvor længe de ledige i gennem-

snit er uden job og hvor mange helårsper-

soner, der forventes i de enkelte ydelseska-

tegorier. Sammenholdt med en gennem-

snitspris, giver det et skøn over udgifterne 

på området.  

Som det ser ud lige nu lægger Odenses 

budgetskøn under KL’s med ca. 70 mio. 

kr., men når området fortsat reguleres i 

forhold til budgetmodellen, vil et eventuelt 

lavere budgetskøn fra Beskæftigelses- og 

Socialforvaltningen ikke slå igennem i re-

sultatopgørelsen. Forskellen lægges i re-

servationspuljen, og dermed kan en even-
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tuel gevinst først anvendes i budgetlæg-

ningen 2 år efter budgetåret3. De faktiske 

budgettal for området vil fremgå af Øko-

nomisk redegørelse. 

Det skal bemærkes, at refusionsreformen 

har et omfang, der giver udfordringer med 

at lægge et præcist budget. Dels spiller va-

righeden af ledighedsperioderne en stor 

rolle, samtidig med at man må forvente en 

vis adfærdsændring hos kommunerne, 

som er svær at skønne over. Det vil derfor 

være sandsynligt at se en vis forskydning i 

udgiftsskønnene, som eventuelt vil slå 

igennem ved en eventuel midtvejsregule-

ring i 2016, som det er set ved tidligere re-

former. 

Den videre proces 
Refusionsreformen og beskæftigelsesom-

rådet generelt vil være et tema på byrådets 

kvartalsmøde i august, ligesom området 

vil blive fulgt tæt fremadrettet og afrappor-

teret i de løbende effekt- og økonomiop-

følgninger til byrådet.  

  

                                                   
3 Bemærk at beskæftigelsestilskuddet fortsat reguleres med en midtvejs- og en efterregulering som vanligt uagtet refusionsreformen og overgangsord-

ningen.  
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I rammeudmeldingen for budget 2016 har 

Økonomiudvalget besluttet at arbejde med 

12 områder, der skal være genstand for en 

analyse med henblik på at identificere ef-

fekt og økonomisk potentiale til budget 

2017. Effektanalyserne skal tilsammen bi-

drage med økonomisk provenu på 17 mio. 

kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 97 mio. kr. 

i 2019.  

Analyserne er udvalgt på baggrund af un-

dringsbilleder, som er opstået bl.a. gen-

nem sammenligninger med andre kom-

muner. De 12 områder var i første omgang: 

 

Effektanalyse BKU BUU BSU ÆHU ØKU 

Sammenhængende Borgerforløb – Én plan  ● ● ●  

Sundhed og Forebyggelse     ● 

Det Specialiserede Børneområde  ●    

Energy Lean, vol. 2 ●     

Læringscentre og Centralbiblioteker samtænkes på en 

ny måde 
● ●    

Vanguardmetoden anvendt på driften af kommunens 

rekreative områder samt eventuelt på bygningsvedlige-

hold 

●     

Selskabsskatter – potentialer og indsatser     ● 

Effektiv Brug af Ungdomsskoler  ●    

Kontrakt og Leverandørstyring på IT –området   ●  ● 

Langtidsledige –fokus på bedre sammenhæng   ●   

Kapacitetsanalyse på Ældreområdet ●   ●  

Udgifter til Hjælpemidler    ●  

 

Efter det indledende analysearbejde er de 

12 analyseområder reduceret til 8 analyse-

områder.  

De fire analyser, der udgår drejer sig om 

Kapacitetsanalyse på ældreområdet og 

Udgifter til Hjælpemidler, som vurderes 

ikke at give økonomisk gevinst inden for 

budgetperioden.  

Endvidere udgår analysen af Langtidsle-

dige på grund af Beskæftigelses- og Social-

forvaltningens arbejde med refusionsre-

formen.  

Slutteligt er analysen Sundhed og Fore-

byggelse lagt sammen med Sammenhæn-

gende Borgerforløb, da der er stort over-

lap mellem genstandsområderne.  

Effektanalyser med økonomisk potentiale til budget 2017 
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Det er vurderet, at de nuværende 8 effekt-

analyser kan imødekomme det økonomi-

ske krav, som Økonomiudvalget har be-

sluttet i rammeudmeldingen.

  Økonomisk potentiale (1000kr.) 

  2017 2018 2019 

Samlet rammeudmelding -17.000 -47.000 -97.000 

  

Provenu fra Serviceramme 18.238* 54.015 101.498 

Provenu fra Indtægtssiden** 3.700 7.400 11.200 

Samlet tentativt provenu 21.938 61.415 112.698 

        

Serviceramme (med overførsel) 

Sammenhængende borgerforløb 5.000 25.000 50.000 

          heraf Sundhed og forebyggelse 3.500 3.500 3.500 

Det specialiserede børneområde 5.000 15.000 35.000 

Energy Lean vol. 2 0 452 1.398 

Læringscentre og centralbiblioteker 1.000 1.000 1.000 

Vedligeholdelse af anlægsområdet (Vanguard) 300 600 1.200 

Effektiv brug af ungdomsskoler 1.500 1.500 1.500 

Kontakt og leverandørstyring på IT-området 5.438* 10.463 11.400 

        

Indtægtsside 

Selskabsskatter - potentialer og indsatser 3.700 7.400 11.200 

* Der realiseres 2,063 mio. kr. fra effektanalysen Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området i 2016 

** Et eventuelt provenu via. Selskabsskatter vil ske ved opskrivning af indtægtssiden 

 

De 8 effektanalyser har været behandlet i 

udvalgenes budgetbidragssager i juni 

2015, ligesom de har været behandlet i 

MED-systemet og hovedudvalget. I efter-

året 2015 vil alle analyser igen blive be-

handlet i de politiske udvalg. Nedenfor 

fremgår de 8 budgetbidrag, som de blev 

fremlagt i juni 2015.  
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Område Sammenhængende Borgerforløb – Én plan 

Forvaltning 
Børn- og Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialfor-
valtningen, Ældre- og Handicapforvaltningen (Borgmester-
forvaltningen) 

 

Viden, vilkår og volumen 
En målrettet koordineret, tidsafgrænset og 

sammenhængende indsats med inddra-

gelse af borgeren. 

Vi skal gå fra monofaglig indsats og doku-

mentation i egne moduler til tværfaglige 

indsatser og fælles dokumentation, samt 

fra flere planer og afgørelser til én plan og 

én afgørelse. Dét kommer til at gøre en for-

skel for borgeren i mødet med Odense 

Kommune.  

Én plan har til formål, at borgerne får en 

koordineret indsats på tværs af forvaltnin-

gerne med en bedre effekt i forhold til 

bl.a.: 

• Borgere, der modtager sygedagpenge 

og et træningsforløb, men ikke er i an-

sættelse  

• Borgere, der er på kontanthjælp og er 

i et træningsforløb 

• Familier, hvor en eller flere af famili-

ens medlemmer modtager indsatser 

fra flere forvaltninger  

• Familier, der har brug for en tidlig ind-

sats for at forebygge, at de får brug for 

massive indsatser  

Effektanalysen Sammenhængende bor-

gerforløb har således også en tæt kobling 

til det specialiserede børneområde, men 

der identificeres et klart snit imellem de to 

områder, som begge er genstandsfelt for 

effektanalyser. Endvidere er effektanaly-

sen ’Sundhedsfremme og forebyggelse’ 

lagt ind under samme effektanalyse, da 

der indbyrdes i de to analyser er vurderet 

positive spillover-effekter.  

Effektanalyse 
Elementerne i Én plan har en generisk ka-

rakter i forhold til indsatser for borgeren 

generelt – uanset om man får indsatser i 

BUF, BSF eller ÆHF: 

- UDRED (her udredes borgeren – et 

samlet videngrundlag om borgeren) 

- PLANLÆG (læg en fælles tværfaglig 

plan med borgerens mål og indsatser) 

- DOKUMENTÉR (dokumentér indsat-

sen undervejs / progressionsmåling) 

- EVALUÉR (følg op på borgerens mål 

og på indsatsen) 

Analysen deles op i tre faser: 

Fase 1:  Kortlægning af data, Kortlægning 

af målgrupper, Udvælgelse af hotspots 

(Indsatser, hvor vi kan gå i gang med det 

samme) 

Fase 2: Kortlægning af IT-fagsystemer, 

Kortlægning af nuværende indsatser, 

Kortlægning af krav (jura, persondata, IT-

administration mm.), Udarbejdelse af fæl-

les effekt-indikatorer, Udarbejdelse af for-

retningsplan/udviklingsplan, herunder af-

dækning af investeringsbehov (business-

case) 
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Fase 3: Implementering af et IT-system, 

Familieperspektivet: tage udgangspunkt i 

de tre kraftcentre (Familie og Velfærd 

(BUF), CFU (BSF) og Ung Til Uddannelse 

(BSF) 

Vedrører følgende effektmål: Funktions-

dygtige ældre og handicappede, Flere 

kommer i uddannelse og job, Flere bor-

gere er sunde og trives. 

Økonomisk potentiale 
En målrettet koordineret, tidsafgrænset og 

sammenhængende indsats med inddra-

gelse af borgeren – evt. arbejdsgiver og 

med inddragelse af de ressourcer der er 

samlet i et koordineret forløb - kan bl.a. 

give en 

 Stigning i antallet af delvise raskmel-

dinger 

 Kortere gennemsnitlig varighed af syge-

dagpengeforløb 

 Stigning i antal afsluttede forløb til selv-

forsørgelse 

 Lavere udgifter til offentlige forsørgel-

sesudgifter 

Med Én Plan bliver det tydeligt, at nogle 

borgere får ”for få” indsatser mens andre 

borgere får ”for mange”. 

Med en koordination af indsatserne, kan 

man rette op på dette og effekten skulle 

gerne være, at vi får en ”netto positiv øko-

nomi” (da forventningen er, at der er flere 

borgere, der får ”for mange” indsatser). 

Et overslag på, hvilke budgetter, der kan 

bringes i spil i analysen, summerer til ca. 

                                                   
4 Budgetanalyserne for 2016 bidrager med hhv. 5 mio. kr. i 2016 stigende til 15 mio. kr. årligt fra 2018 på handicapområdet samt 1 
mio. kr. i 2016 stigende til 6 mio. kr. årligt fra 2018 på beskæftigelsesområdet for unge 

1,75 mia. kr., på tværs af alle udvalg, dog 

med hovedvægt på BSU, ÆHU og BUU. 

Målet er derfor, at Sammenhængende bor-

gerforløb potentielt kan bidrage med 5 

mio.kr. i 2017 stigende til ca. 50 mio. kr. i 

2019 i tentativt provenu. Heraf ca. 3,5 mio. 

kr. årligt fra sundhedsområdet, der alle-

rede er identificeret. Det svarer således til 

under 3 % af budgetsummen på området.  

 

Budgetanalyserne til 2016 på handicap-

området og på beskæftigelsen af unge bi-

drager allerede4 inden for området. Det er 

derfor vigtigt at få afklaret spilleregler for, 

hvornår en økonomisk gevinst tilfalder 

denne effektanalyse, og hvornår den ikke 

gør. Dette vil indgå i analysen.  

Det forventes, at der allerede fra 2015 – 

ved analysens start – er behov for investe-

ring i udvikling af den understøttende IT-

platform samt finansiering af en projektle-

der. Derfor spilles de allerede identifice-

rede midler på sundhedsområdet ind nu til 

dækning heraf.  

Den samlede størrelse på de nødvendige 

investeringer kendes endnu ikke præcist, 

men det er forventningen, at der vil være 

behov for investeringer af en vis størrelse. 

Der skal udvikles en IT-platform til under-

støttelse af arbejdet på tværs, samt kompe-

tenceudvikling til medarbejderne heri.  
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– 1.000 kr. - 2015 2016 2017 2018 2019 

Økonomisk gevinst 1.500 3.000 5.700 25.300 50.000 

Investering -1.500 -3.000 ? ? ? 

- Heraf projektleder -470 -700 -700 -300  

- Heraf IT-platform, (udvik-

ling+drift) 
-1.030 -2.300    

I alt 0 0 5.000 25.000 50.000 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

 

Område Det Specialiserede Børneområde 

Forvaltning Børn- og Ungeforvaltningen 

Viden, vilkår og volumen 
I forbindelse med Nye Veje Sammen for-

ventes, at det forebyggende arbejde vil 

fungere bedre, så omfanget af underret-

ninger fra de 3 regioner vil være faldende i 

perioden 2015 til 2017 set i forhold til ni-

veauet i 2014. 

Flere ressourcer vil alt i alt blive brugt på 

forebyggende indsatser, så der ultimo 

2017 anvendes ca. 40 pct. af de samlede 

foranstaltningsressourcer til forebyggende 

indsatser mod nu ca. 30 pct. Målet er, at 

fortsætte den bevægelse, så der i 2020 alt i 

alt bruges flere ressourcer på forebyg-

gende indsatser end på at anbringe udsatte 

børn og unge.  

Der skal alt i alt ske et markant fald i om-

fanget af fremtidige anbringelser og en ra-

dikal omlægning af foranstaltninger og 

indsatser. Den faglige omlægning til hurti-

gere, tidligere og mere fokuserede indsat-

ser skal ske på en sådan måde, at der opnås 

progression for de udsatte børn og deres 

familier og derfor også sådan, at Familie-

og Velfærdafdelingen i de kommende år 

forsøger at fastholde de seneste års meget 

lave omgørelsesprocenter i forhold til sa-

ger, som revurderes hos Ankestyrelsen.  

Effektanalyse 
Der tages udgangspunkt i det bagvedlig-

gende analysearbejde der er lavet i forbin-

delse med Nye Veje Sammen – som er en 

plan for udvikling og omlægning af områ-

det for udsatte børn.  

Økonomisk potentiale 
Det økonomiske potentiale er til stede med 

baggrund i at det forebyggende arbejde 

skal fungere bedre. Der skal ydes hurtige 

og fokuserede indsatser, som dermed bi-

drager til at færre børn og unge ”bliver en 

sag” hos Børn-og Ungerådgivningen Social 

(myndighedsdelen). 

Flere ressourcer vil alt i alt blive brugt på 

forebyggende indsatser, således at der i 
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2020 alt i alt bruges flere ressourcer på fo-

rebyggende indsatser end på at anbringe 

udsatte børn og unge. Der skal alt i alt ske 

et markant fald i omfanget af fremtidige 

anbringelser. Dette opgøres som helårs-

pladser, hvilket ikke nødvendigvis bety-

der, at markant færre børn og unge an-

bringes, men at de i gennemsnit er anbragt 

i markant kortere tid. Det skal bemærkes, 

at det økonomiske potentiale i de eksiste-

rende anbringelser kan kun langsomt vise 

sig. Området er sårbart og samtidig gen-

stand for en betydelig ekstern kontrol i 

form af Ankestyrelse mv. som kan medføre 

øgede udgifter til eksempelvis anbringelse.  

 

– 1.000 kr. - 2017 2018 2019 

Økonomisk gevinst 5.000 15.000 35.000 

Investering - - - 

I alt 5.000 15.000 35.000 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. 

 

 

Område Energy Lean, vol. 2 

Forvaltning By- og Kulturforvaltningen 

Viden, vilkår og volumen 
• Odense Kommune igangsatte i 2012 det 

omfattende Energy Lean projekt 

(Energy Lean, vol.1). Projektets sam-

lede ramme er 225.000.000 og løber 

frem til 2017. Der genereres positiv li-

kviditetspåvirkning år 1 efter imple-

mentering, men den samlede årlige ef-

fekt af de fremtidige pengestrømme hø-

stes først efter år 2017. Der må være 

flere investeringsmuligheder i forhold 

til Odense Kommunes samlede ejen-

domsportefølje på ca. 700.000 m2.  

Effektanalyse 
• Odense Kommune har i forbindelse 

med Energy Lean, vol.1 gennemført et 

omfattende kortlægningsarbejde i sam-

arbejde med konsulentvirksomheden 

Deloitte og Rambøll. Kortlægningsar-

bejdet består i at vurdere de mulige 

energirenoveringer og tiltag i forhold til 

de respektive ejendomme samt en vur-

dering af rentabiliteten. Energy Lean, 

vol. 2. fokuserer på de overskydende til-

tag, der ikke er omfattet af Energy Lean, 

vol. 1 – men som fortsat er rentable. 

Vinklen på energiinvesteringerne skal 

ses i sammenhæng med medfinansie-

ring fra øvrige anlægsinvesteringer in-

den for området, så der renoveres og 

moderniseres samtidig med, at der 

samlet kan opnås en optimal energibe-

sparelse- og løsning. 
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• I tillæg til dette er der i Energy Lean, 

vol. 2 også fokus på potentielle vandbe-

sparende investeringer. Der er imidler-

tid ikke automatisk låneadgang til inve-

steringer i vandbesparende foranstalt-

ninger. Så indeværende business case er 

forudsat, at der gives dispensation fra 

lånebekendtgørelsen eller, at der kan 

opnås lån fra en særlåneordning. 

• De mulige energi- og vandbesparende 

investeringer, rentabiliteten samt det 

økonomiske potentiale skal nærmere 

afdækkes i forbindelse med det videre 

arbejde med Energy Lean, vol. 2.  

• BYR: Der skabes virksomheder og ar-

bejdspladser. BKU: Borgernes ind-

komst skal stige. 

 
 

Økonomisk potentiale 
• Energy Lean, vol. 1 har skabt et omfat-

tende overblik over potentielle energi-

besparelser. Energy Lean, vol. 2 baserer 

sig som nævnt på de overskydende til-

tag. Forudsætningen bygger på vilkår i 

lighed med Energy Lean, vol. 1 dvs., at 

finansieringen sker ved lånoptag med 

en samlet tilbagebetalingstid på ca. 15 

år. I tabellen fremgår første bud på en 

tentativ budgetramme for Energy Lean, 

vol. 2 i forhold til både energi- og vand-

besparende investeringer.  

• Den oplyste økonomiske gevinst er per-

manent. Men da investeringen sker ved 

lånoptag modregnes afdrag og renter i 

låneperioden på 15 år svarende til den 

oplyste samlede likviditetspåvirkning, 

der dog kontinuerlig er positiv i perio-

den.  

 

 

– 1.000 kr. - 2017 2018 2019 

Økonomisk gevinst 0 2.900 7.000 

    

Renter, udgifter - -715 -1.602 

Afdrag, udgifter - -1.733 -4.000 

Netto driftsbesparelse 0 452 1.398 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. Business casen er udarbejdet med afsæt i lån med løbetid på 15 år og en 

fast rente på 2,75 %, hvilket vurderes at være robust, idet det aktuelle faste renteniveau er 0,75 %. Med det angivne inve-

sterings- og låneniveau er Odense Kommunes målsætning om faldende skattefinansieret gæld overholdt i alle årene. Lån-

optagelse i forbindelse med projektet ligger uden for lånerammen.  

– 1.000 kr. - 2017 2018 2019 

Lånoptag -26.000 -34.000 -36.000 

Samlet likviditetspåvirkning 0 0 0 
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Område Læringscentre og Centralbiblioteket samtænkes på 

en ny måde 

Forvaltning By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 

 

Viden, vilkår og volumen 
• Effektanalysens genstandsfelt er de fy-

siske rammer, materialer, serviceleve-

rancer og arbejdsgange, der knytter sig 

til den åbne skole, herunder lærings-

centrene og på centralbiblioteket samt 

de nye muligheder et forstærket samar-

bejde mellem disse institutioner vil 

kunne afføde. 

• Analysen inkluderer hele biblioteksom-

rådet og hele læringscenterområdet. 

Der vil være en grænseflade i forhold til 

arbejdet med Liv med Læring (igangvæ-

rende analyse i BUF), hvor skolerne kan 

være omdrejningspunkt i Odenses lo-

kalområder såvel fysisk som indholds-

mæssigt. 

• Odense Kommunes samlede budget til 

biblioteksområdet (2015): 77,3 mio. kr. 

(materialer udgør 10,8 mio. kr.). 

• Læringscentre, materialer (2014): 1,9 

mio. kr. 

• Læringscentre, driftsbudget ekskl. ma-

terialer: Læringscentrene tildeles ikke 

særskilte budgetter, men er i stedet en 

integreret del af de enkelte skolers 

driftsbudgetter.  

Effektanalyse 
• Analysen skal afdække, hvorvidt der for 

færre ressourcer kan gives et bedre 

samlet bibliotekstilbud til byens bor-

gere. Dette kan ske gennem fælles ma-

terialeindkøb, fælles logistik, fælles fa-

cilitets- og lokaleanvendelse og fælles 

tilslutning til det nationale bibliotekssy-

stem. Herudover kan ressourceforbru-

get reduceres ved i højere grad at an-

vende it og frivillig arbejdskraft samt 

ved at omlægge en række arbejdsgange. 

Endeligt kan en satsning på fælleskom-

munal open sourcebaseret softwareud-

vikling føre til en reduktion i udgifterne 

til licenser. 

• Det skal undersøges, hvorvidt der kan 

være en økonomisk gevinst ved at de 

ældste elever i stedet for at modtage lek-

tiehjælp på skolerne fremadrettet hjæl-

pes ved at opholde sig fysisk på biblio-

tekerne. På bibliotekerne skal eleverne 

anvende it-systemet Lektie Online 

Skole, hvorigennem frivillige stude-

rende varetager lektiehjælpen. 

• Gennemførelse af projektet vil under-

støtte Byrådets effektmål ” Børn lærer 

mere og er mere kompetente”, Børn- og 

Ungeudvalgets effektmål ”Mindst 80 % 

af eleverne i folkeskolen skal være gode 

til at læse og regne i de nationale tests” 

samt By- og Kulturudvalgets effektmål 

”Innovative læringsmiljøer og samar-

bejder”. 
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Økonomisk potentiale 
• Læringscentrenes og centralbibliote-

kets fælles tiltag forventes i forening at 

kunne levere en bedre service til alle 

kommunens borgere og samtidigt skabe 

en økonomisk gevinst.
 

 

– 1.000 kr. - 2017 2018 2019 

Økonomisk gevinst 1.000 1.000 1.000 

Investering 0 0 0 

I alt 1.000 1.000 1.000 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

 

Område 
Vanguardmetoden anvendt på driften af kommu-

nens rekreative områder samt eventuelt på byg-

ningsvedligehold 

Forvaltning By- og Kulturforvaltningen 

Viden, vilkår og volumen 
• To engelske kommuner har ved hjælp af 

Vanguardmetoden reduceret deres 

driftsomkostninger på vedligehold af 

grønne områder. Erfaringerne kan ikke 

direkte omsættes til handling i en oden-

seansk kontekst, men det vurderes, at 

Odense Kommune også vil kunne høste 

en gevinst ved at omlægge sin drift af 

kommunens rekreative områder vha. 

Vanguardmetoden. Det skal desuden 

undersøges, hvorvidt der kan være et 

økonomisk potentiale ved at anvende 

Vanguardmetoden på bygningsvedlige-

hold. 

• Effektanalysens genstandsfelt er de be-

slutnings- og arbejdsprocesser, der re-

laterer sig til driften af kommunens re-

kreative områder. Analysen omfatter 

således de såkaldte ”grønne områder”, 

dvs. parker og kirkegårde m.v. og de til-

grænsende ”sorte områder”, dvs. veje, 

fortove, cykelstier m.v. Kommunens øv-

rige ”sorte områder” samt vintertjene-

sten indgår ikke i analysen. 

• Det skal i forbindelse med det videre 

analysearbejde afklares, hvorvidt der vil 

være en gevinst ved at udvide gen-

standsfeltet til også at omfatte de be-

slutnings- og arbejdsprocesser, der re-

laterer sig til bygningsvedligeholdsom-

rådet. 

• Grønne områder og kirkegårde har i 

2015 et budget på 47,1 mio. kr.  

• De sorte områder (ekskl. vintertjene-

sten) har i 2015 et budget på 147,3 mio. 

kr., men også et vedligeholdelsesefter-

slæb på 1,2 mia. kr.  
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• Bygningsvedligehold har i 2015 et bud-

get på 58,6 mio. kr. Budgetstørrelsen 

varier imidlertid meget fra år til år. 

Effektanalyse 
• Vanguardmetoden identificerer først 

kommunens raison d’etre på et givent 

område set med borgernes øjne. Der-

næst analyseres interaktionen mellem 

borgeren og kommunen, hvorved hand-

linger opdeles i henholdsvis værdigi-

vende og ikke-værdigivende set fra bor-

gerens synspunkt. Til sidst gentænkes 

serviceleverancen, således at de hand-

linger, der ikke er direkte værdigivende 

i en borgeroptik, så vidt muligt designes 

ud. 

• Gennemførelse af analysen vil under-

støtte Byrådets effektmål ”Odense er 

den legende by for alle” samt By- og 

Kulturudvalgets effektmål ”Innovation i 

indkøb og byggeri”. 

Økonomisk potentiale 
• Analysen forventes at munde ud i en 

større grad af borgertilfreds på områ-

det. Herudover forventes større medar-

bejdertilfreds og øget trivsel. Som en 

konsekvens heraf forventes lavere 

driftsomkostninger. 

• Det er vanskeligt at estimere det eksakte 

økonomiske potentiale ved at anvende 

Vanguardmetoden på de grønne områ-

der, da det netop er en af metodens 

grundsten ikke at fokusere på økono-

misk potentiale, men på ”udefra og 

ind”-perspektivet. Et eventuelt provenu 

vil først fremtræde tydeligt efter endt 

analyse og justering af arbejdsgange og 

organisation, da identifikationen af 

dette er sidste led i processen. Hvis et på 

forhånd givent provenu ”jagtes” under-

vejs i analysearbejdet vil dette fokus 

træde i stedet for udefra og ind-per-

spektivet, hvilket vil bryde fuldstændigt 

med metodens grundprincip og samti-

dig vil det generere suboptimering. 

Ifølge metoden opstår den økonomiske 

gevinst som følge af bedre og mere ef-

fektiv serviceleverance og ikke forudbe-

stemte targets. 

• En estimering af potentiale kompliceres 

yderligere af, at Odense Kommune er 

dansk first mover ift. Vanguardmeto-

den, hvorfor der ikke eksisterer erfarin-

ger, man kan trække på. Området er 

desuden i vid udstrækning kontrakt-

bundet, hvorfor eventuelle gevinster 

først vil kunne høstes ved kontraktfor-

nyelse. Endeligt er kirkegårdsområdet 

delvist taktstfinansieret, hvorfor økono-

miske gevinster delvist tilfalder bor-

gerne i stedet for kommunekassen.  

• Der er ikke umiddelbart behov for at fo-

retage investeringer for kunne høste en 

gevinst på området. 

 

– 1.000 kr. - 2017 2018 2019 

Økonomisk gevinst 300 600 1.200 

Investering - - - 

I alt 300 600 1.200 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 
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Område Selskabsskatter – potentialer og indsatser 

Forvaltning Borgmesterforvaltningen 

Viden, vilkår og volumen  
Odense Kommune modtager i 2015 119 

mio. kr. fra selskabsskatter. Det er en ind-

tægtskilde, som umiddelbart har et poten-

tiale, hvis der sammenlignes med de øv-

rige kommuner i landet. Det er samtidig et 

område, som kommunen kun indirekte 

kan påvirke. Virksomhedernes indtjening 

påvirkes af mange faktorer blandt andet de 

generelle konjunkturudviklinger på lands-

plan og muligheden for at få kvalificeret 

arbejdskraft. Odense kan i en vis udstræk-

ning påvirke rammevilkårene for de virk-

somheder, som allerede er i Odense eller 

som overvejer at placere sig i Odense. For-

målet med effektanalysen er derfor at af-

dække mulige indsatser og potentialer, der 

kan medvirke til at øge indtægterne fra sel-

skabsskatter i kommunen 

Hvis indtægterne fra selskabsskatter stiger 

i de kommende år vil det være med til at 

skabe råderum, som kan anvendes til pri-

oriteringer og investeringer i kommunen. 

Råderummet vil ikke være skabt af ompri-

oriteringer fra driften, men komme fra 

øgede indtægter. 

 

 

 
 

Fakta 

!  Kommunen får indtægter fra 2 ordninger vedrørende selskabsskat. Den ene er provenu 

af selskabsskat og den anden er udligning af selskabsskat.  

!  Som tommelfingerregel betaler virksomheder selskabsskat, mens personer betaler per-

sonskat. Det er typisk virksomhedsformerne iværksætterselskaber, anpartsselskaber og 

aktieselskaber, som betaler selskabskat, mens de øvrige selskaber betaler via deres per-

sonskat. 

!  Virksomhederne betaler 25 pct. i skat af overskuddet (skattepligtige indkomst) til sta-

ten, hvoraf de 13,41 pct. tilfalder kommunerne. Kommunerne andel er fastlagt ved lov og 

er som sådan ikke en kommunal skat.  

! Selskabskatten fordeles mellem kommunerne efter virksomhedernes placering (hoved-

sæde og filialer) 

http://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/ivaerksaetterselskab
http://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/anpartsselskab
http://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/aktieselskab
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De først svar, som effektanalysen har givet… .  
Spørgsmål Svar 

Hvor mange virksomheder i Odense betaler selskabsskat? 

1.985 (168 af virksomhederne har 

hovedsæde i andre kommuner, men 

filial i Odense) 

Hvor stort et beløb modtager Odense Kommune i alt i sel-

skabsskat (netto)? 
119 mio. kr. 

Hvor stor et beløb viderefordeles til andre kommuner fra 

Odense (fra hovedsæde kommune til filialkommune)? 
10 mio. kr.  

Hvor meget får Odense som filialkommune? 46 mio. kr. 

Hvor meget betaler de største bidragydere i selskabsskat i 

Odense? 

19 selskaber bidrager hver 1 mio. 

kr. eller mere 

Fordelingen af virksomheder på størrelse og bidrag  

De 5 pct. af virksomhederne, der 

yder de største bidrag, står for 2/3 

af kommunes indtægt. 

Den halvdel af virksomhederne, der 

yder de mindste bidrag, står for i alt 

3 pct. af kommunens indtægt. 

Hvis selskabsskatten blev udlignet efter bloktilskudsandel 

hvad ville Odense så få? 
208 mio. kr. 

 

Effektanalyse 
Effektanalysen skal være med til: 

• at få kendskab til og afdække de indsat-

ser, som virker på området i forhold til 

fordeling af selskabsskatter mellem 

kommunerne. 

• at få klarhed over hvilke potentialer og 

handlemuligheder Odense Kommune 

har inden for dette felt. 

• at få etableret et ”set-up” omkring vi-

densdeling på området. 

• at afdække mulige virkninger af æn-

dringer i udligning på området.  

Til at underbygge dette skal der opbygges 

en viden om de virksomheder, der er i 

Odense Kommune både dem der betaler 

selskabsskat i dag, og dem der ikke gør. 

Dertil kommer, at der skal opbygges viden 

omkring, hvordan fordeling af selskabs-

skatter foregår i dag, og hvilke spillerum 

der er for at påvirke dette. 

Effektanalysen leder op til Byrådets ef-

fektmål ”Der skabes flere virksomhe-

der og arbejdspladser” og følgende ef-

fektmål fra vækstpolitikken ”Øget ind-

komst”. 

Økonomisk potentiale 
Effekten af mulige indsatser kan først ses 

3 år efter på indtægtssiden, da afregningen 

af selskabsskat er ”forsinket” tre år. I bud-

get 2015 får Odense Kommune eksempel-

vis afregning for 2012.  
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I Odense Kommunes vækstpolitik er et af 

målene at der skabes 10.000 permanente 

private arbejdspladser frem mod 2020. 

Det antages, at disse arbejdspladser etab-

leres jævn frem mod 2020 - dvs. ca. 1.666 

private arbejdspladser årligt fra 2014. 

Endvidere antages det, at udviklingen i an-

tallet af private arbejdspladser afspejler 

udviklingen i virksomhedernes skatteplig-

tige indkomst.  

Odense har fra 2004 til 2012 gennemsnit-

ligt fået en indtægt fra selskabskat på 2.241 

kr. pr. private arbejdsplads i kommunen. 

De første 1.666 private arbejdspladser i 

2014 vil forventeligt indikere merindtæg-

ter fra selskabskatter i 2017 på 3,7 mio. kr. 

I 2015 forventes der at komme en yderli-

gere tilgang af private arbejdspladser på 

1.666, hvilket samlet vil give merindtægter 

på 7,4 mio. kr. osv.  
 

Potentialevur deringen for effektanalyse Selskabskatter  
– 1.000 kr. - 2017 2018 2019 

Økonomisk gevinst 3.700 7.400 11.200 

Investeringer i vækstpolitikken    

I alt 3.700 7.400 11.200 

Note. ”-”= udgift, ”+”=indtægt 

Der er ikke indregnet evt. modregnet for mindreindtægter i udligningsordningen for selskabsskatter. 

 

 

Område Effektiv Brug af Ungdomsskoler 

Forvaltning Børn- og Ungeforvaltningen 

Viden, vilkår og volumen  
Jf. Odense Kommunes ungdomsskolepoli-

tik er den enkelte ungdomsskole forpligtet 

til at sikre et klubtilbud i lokalområdet, 

som er aldersrelevant og modsvarer de un-

ges behov. I Odense Kommune har de 3 

ungdomsskoler hver én klub, som tilsam-

men består af 38 fritidsklubtilbud og 23 

ungdoms- og temaklubtilbud. Klubtilbud-

dene er placeret på forskellige lokaliteter 

afhængig af behov og mulighed for samar-

bejder i lokalområdet. Klubberne vareta-

ger desuden en rolle som fritidsspilforde-

ler.  

Ungdomsskolerne har i 2015 samlet set et 

budget på 35 mio. kr. til deres klubaktivi-

teter (ekskl. forventede overførsler fra 

regnskab 2014), samt tilsammen 4.231 til-

meldte klubmedlemmer. Herudover retter 

flere af ungdomsskolernes aktiviteter og 

indsatser sig mod børn og unge, som ikke 

er indmeldt i ungdomsskolerne/klubberne 
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og som dermed ikke er indeholdt i dette 

tal.  

Effektanalyse 
Nogle af de ovennævnte klubaktiviteter er 

meget små og derfor forholdsvis omkost-

ningskrævende, samtidigt med at det er 

vanskeligt at indarbejde kvaliteten i så små 

enheder. Som konsekvens af denne effekt-

analyse foreslås 6-8 af de små klubaktivi-

teter omstruktureret/lukket, således at det 

samlede antal af klubtilbud reduceres 

samtidigt med, at kvaliteten i de tilbage-

værende klubtilbud kan øges. Dette vil 

være i forlængelse af den omlægning af 

klubstrukturen der skete i 2012, hvor 3 

klubformer blev sammenlagt til 1 klub-

form under ungdomsskolerne, samtidigt 

med en væsentlig budgetreduktion samt 

effektivisering og kvalitetsløft af klubtil-

buddene og disses ledelse. Ved en sam-

menlægning af små klubtilbud, skabes i et 

vist omfang større enheder med bedre kva-

litet. 

Denne ændring ligger fint i tråd med Liv 

med Læring og de tanker omkring bl.a. 

kvalitet og fokusering, der er heri. En om-

lægning af de små klubtilbud og en effekti-

visering ift. de lidt større klubtilbud vil 

også betyde, at ungdomsskolerne mere fo-

kuseret kan samarbejde ift. folkeskolerne. 

Det skal her understreges, at dette samar-

bejde ikke hænger sammen med klubtil-

buddenes fysiske placering. Der vil således 

direkte kunne ske en kobling til byrådets 

effektmål om, at ”Børn lærer mere og er 

mere kompetente” med de underliggende 

mål om ”Børn og unges læring” og ”Pro-

gression i børn- og ungegruppers udvik-

ling, læring og trivsel”. Klubberne vil nem-

lig også fortsat kunne agere fritidsspilfor-

deler, understøtte foreningerne og arbejde 

med nye og alternative tilbud som betyder, 

at flere børn og unge vil opleve sig som del-

tagere af betydningsfulde fællesskaber. 

Der gøres opmærksom på, at en lukning af 

en række små klubtilbud vil betyde, at der 

i mindre omfang end i dag fremover vil 

være klubtilbud på eller i nærheden af de 

fleste folkeskoler. Dette kan forventes at 

give forældreopmærksomhed i de områder 

hvor klubtilbuddene lukker. Endvidere 

kan en reduktion af ungdomsskolens sam-

lede ramme give ungdomsskolerne æn-

drede vilkår til at løfte forskellige entre-

prenøropgaver.  

Økonomisk potentiale  
Omstruktureringen af klubtilbuddet vil 

give en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. på 

årsbasis fra 2017.  

 

– 1.000 kr. - 2017 2018 2019 

Økonomisk gevinst 1.500 1.500 1.500 

Investering    

I alt +1.500 +1.500 +1.500 

Med i vurderingen af det økonomiske besparelsesprovenu, er indgået overvejelser om de markante besparelser ungdoms-

skolerne tidligere har været pålagt. 
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Område Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området 

Forvaltning 
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Borgmesterfor-
valtningen 

Viden, vilkår og volumen  
• Odense Kommune omsætter for om-

kring kr. 120 mio. på IT-kontrakter.  

• Der eksisterer i dag ikke et samlet over-

blik over kommunens IT-kontrakter,  

• Der eksisterer ikke en koordineret og 

systematisk tilgang og serviceunder-

støttelse for området. 

• Odense kommune vil i de næste år blive 

påvirket af KMD´s monopolbrud, som 

vil have stor betydning for eksisterende 

og fremtidige kontrakter og stille øgede 

krav til professionel kontraktindgåelse, 

implementering og styring.  

• Indkøb af IT foregår ofte på vilkår, der 

er defineret af leverandør. Dette bevir-

ker en uhomogen kontraktportefølje 

uden gennemsigtighed og styrings-

håndtag.  

Effektanalyse 
Effektanalysen består af følgende un-

derliggende delprojekter 

1. Analyse af eksisterende IT leverandør-

portefølje med afsæt i 2 udvalgte leve-

randører. Analyse af øvrige KMD-kon-

trakter (minus monopolbrudskontrak-

ter) samt øvrige IT-kontrakter med vo-

lumen. Rækkefølgen determineres af 

det forventede økonomiske potentiale. 

a. Fokus er, at sikre mere kvalitet gen-

nem system-overblik, licensstyring, 

kontraktvilkår, effekt/økonomi, 

ved udarbejdelse af standard para-

digmer og processer 

b. Med henblik på en potentialeafkla-

ring, etableres der på to udvalgte 

IT-leverandører en detaljeret kort-

lægning samt en ”best-practice” for 

håndtering af øvrige IT-leverandø-

rer. 

2. Analyse af KMD kontrakter, herunder 

snitflade til projekt omkring monopol-

brudskontrakter 

a. Kortlægning af KMD-kontrakter, 

herunder udvidelse af projekt om-

kring monopolbrudskontrakter 

med fokus på det økonomiske po-

tentiale, der indarbejdes som delle-

verance i denne effektanalyse, Ud-

betaling Danmark samt øvrige kon-

trakter ved KMD. 

3. Projekt til analyse af muligheder for 

fremtidig organisering  

a. Beskrivelse af hvad en samlet kon-

trakt- og leverandørstyring skal in-

deholde i relation til understøttelse 

af decentrale IT indkøbere i dag. 

b. Forslag til en governance-model 

for, hvordan vi bringer de kompe-

tencer, der er i FU, FS og hos de de-

centrale IT-indkøbere sammen i 

forbindelse med indkøb af nye sy-

stemer/ nye udbud. Fokus på klar 
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kompetence- og ansvarsplacering 

mellem de relevante aktører.  

Økonomisk potentiale 
• Der forventes gevinster i relation til 

rene, direkte økonomiske gevinster. 

Derudover forventes et potentiale i rela-

tion til merværdi i kontrakterne samt ri-

sikominimering.  

• De forventede besparelser er vurderet 

dels ud fra erfaringer fra andre kommu-

ner, forventninger fra KOMBIT i rela-

tion til kommende monopolbrudsafta-

ler samt vurderinger fra eksterne kon-

sulenter. 

 

– 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Økonomisk gevinst             3.750              7.500  15.000          15.000  

Investering             - 1.688              - 4.125             - 4.538             - 3.600  

I alt 2.063 3.375 10.463 11.400 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 
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Den økonomiske strategi udgør rammerne 

for de konjunkturfølsomme anlægsområ-

der.  

De konjunkturfølsomme områder blev i 

forbindelse med budget 2015 medtaget i 

den økonomiske strategi, da der her er tale 

om områder, hvor udefrakommende fak-

torer, som Odense Kommune ikke kan på-

virke, spiller en meget stor rolle i budget-

lægningen og økonomistyringen. Dette 

medvirker til at øge usikkerheden, og det 

er derfor en grundtanke bag den økonomi-

ske strategi, at disse områder i højere grad 

skal knyttes til Økonomiudvalget, så der 

kan være opmærksomhed på områderne 

fra øverste strategiske niveau, ligesom 

Økonomiudvalget herigennem får mulig-

hed for at træffe modforanstaltninger. 

Revideret produktionsplan og budget 
Boligudbygnings- og produktionsplanen 

er blevet revideret ud fra en hensyntagen 

til Odense Kommunes overordnede stra-

tegi og plangrundlag, herunder især prin-

cipperne bag byfortætningen. Med ud-

gangspunkt i den aktuelle efterspørgselssi-

tuation og den reviderede produktions-

plan er der udarbejdet et nyt revideret 

budget for jordforsyningsområdet i 2016 

til 2018. Samtidig er der givet et bud på 

budgettet for 2019. 

Samlet set styres produktionsplanen i for-

hold til de fastsatte mindstebeholdninger i 

Odense Kommunes økonomiske strategi. 

Det vil sige:  

• Parcelhusgrunde: 100 grunde. 

• Storparceller til boligformål: 200 boli-

ger. 

• Erhvervsjord: 100 ha. 

Den reviderede boligudbygnings- og pro-

duktionsplan har medført, at der laves føl-

gende periodisering af budgettet: 

 

Periodisering af budgettet på de konjunkturfølsomme anlægsområder 
1.000 kr. - 2016-priser 2015 2016 2017 2018 2019 I alt 

Periodisering af budget -15.900 7.600 13.100 0 -4.800 0 

Note: ”+”= udgift, ”-”=indtægt 

 

De stigende indtægter i 2015 skyldes øget 

salg, og betyder strategisk, at der vil være 

flere penge på området i de kommende år 

til nye byggemodninger. 

Det opdaterede budget på området er her-

efter: 

 

Revurdering af de konjunkturfølsomme områder 
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Opdateret budget for de konjunkturfølsomme anlægsområder 
1.000 kr. – 2016-priser 2016 2017 2018 2019 

Salg af boligjord -32.750  -32.750   -32.750   -32.750  

Salg af erhvervsjord -10.000  -15.000   -15.000   -15.000  

Salg af jorder til ubestemte formål -1.000     -1.000      -1.000      -1.000  

Byggemodning 21.700   20.000     22.000     22.000  

Areal- og bygningserhvervelse 15.000      7.000     22.046     22.046  

Markedsføring generelt 1.234        1.234         1.234         1.234  

Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme -19.751   -22.208    -19.751    -19.751  

Salgsindtægter vedr. P-kælder på Havnen 0 0     -4.800      -4.800  

Konjunkturfølsomme anlægsområder i alt  -25.567  -42.724 -28.021 -28.021 

Note: ”+”= udgift, ”-”=indtægt 

Energivejs forlængelse 
Energivejs forlængelse prioriteres inden-

for det eksisterende jordforsyningsbudget. 

Det får som konsekvens, at lagerbehold-

ningen på erhvervsjord reduceres i bud-

getperioden fra ca. 100 ha til ca. 71 ha., og 

at målet i den økonomiske strategi om en 

lagerbeholdning på 100 ha. erhvervsjord 

midlertidigt ikke kan opfyldes. Med ind-

tægter fra vejbidrag i forbindelse med an-

læg af Energivejs forlængelse samt salg af 

erhvervsjord forventes lagerbeholdningen 

på sigt at kunne nå 100 ha. igen. 

Salg af bebyggede ejendomme 
By- og Kulturforvaltningen har fortsat fo-

kus på at sikre salg af bebyggede ejen-

domme med henblik på at skabe balance 

på området. Det reviderede budget for 

salg af bebyggede ejendomme til budget 

2016 fastholdes, men det kan dog forven-

tes, at der fra 2020 vil være faldende ind-

tægter på salg af bebyggede ejendomme 

på grund af kommunens reducerede ejen-

domsportefølje. Med andre ord vil der - i 

takt med at kommunen jf. den økonomi-

ske strategi sælger ud af de bebyggede 

ejendomme - efter en periode ikke være 

flere ejendomme at sælge ud af, og derfor 

vil indtægterne herfra bortfalde.  

Strategisk retning fremadrettet 
På baggrund af Økonomiudvalgets drøf-

telse fastholdes retningen i den økonomi-

ske strategi som den blev vedtaget i forbin-

delse med budget 2015, dog med den tilfø-

jelse, at målet om en lagerbeholdning på 

100 ha. erhvervsjord i en periode ikke kan 

opfyldes pga. anlæg af Energivejs forlæn-

gelse.  
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Hovedtal og forudsætninger 
 

 

Mio. kr. 
Regnskab 

2014 

Forventet 

regnskab 

2015 

Budget 

2016 

Budgetoverslagsår 

2017 2018 2019 

Skatter 7.573,5 7.725,4 7.965,2 8.175,5 8.438,0 8.700,9 

Tilskud og udligning 3.954,6 3.867,2 3.895,0 3.739,6 3.501,0 3.374,3 

DRIFTSUDGIFTER: -10.958,1 -11.172,2 -11.455,7 -11.416,6 -11.368,3 -11.384,2 

Økonomiudvalget -1.466,2 -1.525,6 -1.635,1 -1.511,8 -1.494,7 -1.515,6 

By- og Kulturudvalget -1.140,6 -1.150,2 -1.139,3 -1.130,0 -1.130,4 -1.128,1 

Ældre- og Handicapudvalget -2.026,6 -2.076,4 -2.089,6 -2.100,8 -2.094,4 -2.094,4 

Beskæftigelses- og Socialudvalget -3.651,6 -3.674,2 -3.880,9 -3.975,8 -3.957,8 -3.955,2 

Børn- og Ungeudvalget -2.673,0 -2.745,8 -2.710,9 -2.698,2 -2.691,0 -2.691,0 

Pris- og løn  0,0 0,0 0,0 -216,9 -470,9 -708,7 

Renter 20,5 21,7 14,4 5,3 -2,7 -8,6 

1. Resultat af ordinær drift 590,5 442,1 419,0 287,0 97,1 -26,2 

              

Resultatopgørelse 
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Mio. kr. 
Regnskab 

2014 

Forventet 

regnskab 

2015 

Budget 

2016 

Budgetoverslagsår 

2017 2018 2019 

2.  ANLÆG: -625,3 -813,3 -630,3 -304,8 -144,4 -119,7 

Økonomiudvalget -205,4 -142,1 -193,2 -135,0 49,6 -29,0 

By- og Kulturudvalget -420,1 -665,7 -432,1 -164,8 -194,1 -90,7 

Ældre- og Handicapudvalget 0,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beskæftigelses- og Socialudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Børn- og Ungeudvalget 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 0,0 

3. Skattefinansieret resultat 
(1+2) 

-34,8 -371,2 -211,3 -17,7 -47,3 -145,9 

              

Finansiering             

Årets resultat -34,8 -371,2 -211,3 -17,7 -47,3 -145,9 

Optagne lån 76,2 80,5 75,1 37,0 25,0 0,0 

Afdrag på lån  -97,6 -104,2 -98,4 -96,2 -98,0 -99,1 

Balanceforskydninger 114,8 308,4 59,6 44,5 43,6 -91,4 

4. Ændring af likviditet 58,6 -86,4 -175,0 -32,4 -76,7 -336,3 

              

5.  Kassebeholdning (ultimo)  495,2 408,8 233,8 201,3 124,6 -211,7 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

 

Nøgletal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Skatteprocent 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

Grundskyldpromille 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71 

Dækningsafgift for erhvervsejen-

domme 
4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 

Langfristet gæld inkl. byggekredit 1.845,3 1.825,0 1.804,7 1.748,4 1.678,0 1.581,2 

Skattefinansieret gæld 1.027,8 1.027,6 1.026,4 989,5 938,6 861,7 

Skattefinansieret resultat inkl. fri-

givelse af deponerede midler 
130,8 55,3 -128,7 50,9 21,3 -146,3 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 
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Kommunens primære finansieringskilde 

består af: 

 Indkomstskatter 

 Øvrige skatter 

 Generelle tilskud og udligning 

 Renter 

Derudover er økonomiaftalen via puljer, 

balancetilskud osv. med til at give finan-

sieringsmuligheder. 

I nedenstående tabel vises de budgette-

rede indtægter fra 2016 til 2019: 

 

2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Indtægtssiden 

Indkomstskatter  7.220.886   7.397.606   7.629.063   7.852.914  

Øvrige skatter 744.359 777.939 808.896 847.999 

Tilskud og udligning 3.895.045 3.739.634 3.500.988 3.374.342 

Renter  14.383   5.345   -2.658  -8.566 

I alt 11.874.673 11.920.524 11.936.289 12.066.689 

Fordeling af indtægter i 2016 

Indkomstskatter
61%

Øvrige skatter
6%

Tilskud og 
udligning

33%

Renter
0%

Finansieringsgrundlag 
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Positive forventninger til Dansk Økonomi 
Væksten i BNP er en af de centrale indika-

torer for udviklingen i dansk økonomi. I 

den seneste Økonomiske Redegørelse fra 

maj 2015 fra den daværende regering, er 

de forventede vækstskøn i BNP i 2014 og 

2015 opjusteret i forhold til redegørelsen 

fra december 2014. Det indikerer, at op-

svinget forventes at have bedre tag i dansk 

økonomi nu end tidligere. Samme vurde-

ring kan aflæses i Økonomisk Råds seneste 

konjunkturvurdering og Nationalbankens 

vurdering af dansk økonomi. 

Baggrunden for de mere optimistiske skøn 

er, at økonomierne i euro-zonen viser tegn 

på forbedring, og at den svage euro giver 

bedre konkurrencefordele på markeder 

uden for euro-zonen. Begge dele forventes 

at forbedre beskæftigelsen i Danmark og 

give højere vækst. 

Der er dog en vis usikkerhed i skønnene i 

forhold til betydningen af lavere oliepriser 

samt den økonomiske udvikling i Græken-

land og andre områder i euro-zonen med 

høj ledighed. 

Statsgaranti 
Social- og Indenrigsministeriet har i juli 

måned 2015 udmeldt det statsgaranterede 

udskrivningsgrundlag og garantiprocen-

ten for kommunerne. Her garanteres en 

vækst på 10,1 pct. fra 2013 til 2016 i ud-

skrivningsgrundlaget. Det statsgarante-

rede udskrivningsgrundlag for 2016 ligger 

for Odense Kommune på 29,5 mia. kr., 

hvilket giver et skatteprovenu på 7,2 mia. 

kr. 

I nedenstående tabel vises de forventede 

indtægter fra indkomstskat til Budgetfor-

slag 2016 og overslagsårene. 

Forventede indtægter fra indkomstskat ved valg af statsgaranti for perioden 2016-2019 
2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Indkomstskatter     

Udskrivningsgrundlag, statsgaranti  29.473.004   30.194.312   31.139.032   32.052.711  

Skatteprovenu ved 24,5 pct.  7.220.886   7.397.606   7.629.063   7.852.914  

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud.  

 
Der er i alle årene budgetteret med en be-
regnet statsgaranti. 
 
 
 
 

Indkomstskatter 
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Sammenligning med Budget 2015 
Forskel mellem vækstskøn for udskrivningsgrundlag på landsplan 

Procent 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

       

Vækstskøn, juli 2015  2,3   3,5   3,6   3,0   2,9   3,0  

Vækstskøn sept. 2014 
(Budget 2015) 

2,5 3,1 2,5 2,3 2,0 - 

Forskel -0,2 0,4 1,1 0,7 0,9  

 

Bortset fra 2014 forventes væksten i ud-

skrivningsgrundlaget på landsplan at være 

højere i alle årene.  

Det skønnede beskatningsgrundlag i 2014 

forventes at ligge 1,6 mia. kr. lavere end 

skønnet i september 2014 til budget 2015. 

Det tidligere skøn var baseret på Økono-

misk Redegørelse tilbage fra maj 2014, 

hvor prognoserne for udviklingen i BNP 

var mere positive end i dag. 

Skønnet for væksten i 2015 og 2016 er op-

justeret i forhold til skønnet der lå til 

grund for budget 2015. Dette kan tilskrives 

forventninger om stigende privat beskæf-

tigelse, øget virksomhedsoverskud og 

øgede indbetalinger til alderspension uden 

fradrag, som alle øger udskrivningsgrund-

laget. I modsat retning trækker lavere ren-

teskøn som giver lavere renteindtægter. 

Dette opvejes dog af at rentefradragene 

samtidig også reduceres. 

Vækstskønnene i overslagsårene er opju-

steret, som følge af de positive forventnin-

ger til 2015 og 2016. Der knytter sig dog en 

vis usikkerhed til udviklingen i udskriv-

ningsgrundlaget i overslagsårene.  

Det statsgaranterede udskrivningsgrund-

lag tager udgangspunkt i det endelig afreg-

nede udskrivningsgrundlag for 2013 korri-

geret for lovændringer frem til 2016 og 

herefter fremskrevet med garantiprocen-

ten til 2016.  

Forskel mellem Budgetforslag 2016 og Budget 2015 

2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 

Indkomstskatter    

Budgetforslag 2016  7.220.886   7.397.606   7.629.063  

Budget 2015  7.143.896   7.308.977   7.455.432  

Forskel  76.990   88.630   173.630  

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. I tabellen fremgår der ingen sammenligning med 2019. Dette skyldes, at 
overslagsåret ikke indgår i Budget 2015. 
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Der forventes merindtægter på 77 mio. kr. 
i 2016 stigende til 88,6 i 2017 og 173,6 
mio. kr. i 2018 

Odense har vækst i udskrivningsgrundla-
get 
De endelige opgørelse for slutligningen af 

indkomståret 2013 viser, at væksten fra 

2012 til 2013 har været højere i Odense 

end på landsplan. 

99 pct. af de skattepligtige personer i 

Odense Kommune er på nuværende tids-

punkt slutlignet for indkomståret 2014, og 

der forventes en vækst fra 2013 til 2014 i 

Odense på 1,8 pct. 

På landsplan forventes i samme periode en 

vækst på 2,3 pct., hvilket ligger over for-

ventningerne til vækst i Odense. Skønnet 

på landsplan baserer sig imidlertid på mi-

nisteriets Økonomiske Redegørelse, maj 

2015. Det forventes at dette skøn vil blive 

sænket når Økonomisk Redegørelse, au-

gust 2015, foreligger. 

I de øvrige år ligger skønnet for Odense og 

landsplan stort set på niveau.  

Nedenstående figurer viser, at Odense de 

seneste år har nærmet sig landsgennem-

snittet efter tidligere at have ligget under 

væksten på landsplan.  

 

 
Note. Den lave vækstprocent i 2012 på landsplan skyldes en fejl i tallene fra SKAT. Vækstskønnet blev senere korrigeret til 

3,8 pct., men Odenses endte på 3,3 pct.  
 

 
Note: Vækstskønnet for 2013 er endelig. Vækstskønnene fra 2014 og frem er baseret på KL’s skatte- og tilskudsmodel. 

3,2 

5,1 

3,1 2,9 
2,4 2,3 2,0
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3,3 3,2
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Forventet vækst i udskrivningsgrundlaget - budget 2014
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3,5 3,6 
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Forventet vækst i udskrivningsgrundlaget - budget 2016

Skønnet vækst på Odense (pct.) Skønnet vækst på landsplan (pct.)
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Den skønnede udvikling i vækstprocen-

terne tager udgangspunkt i sammensæt-

ning af udskrivningsgrundlag på kompo-

nentniveau (lønindkomst, fradrag osv.). 

Ved en sammenligning af den skønnede 

udvikling i udskrivningsgrundlaget i 

Odense med udviklingen på landsplan er 

der flere elementer, som udvikler sig for-

skelligt. 

 Odense følger stort set udviklingen i 

lønindkomster på landsplan. Det er vig-

tigt, da langt den største del af udskriv-

ningsgrundlaget kommer fra dette ind-

komstområde. 

 En større andel af udskrivningsgrundla-

get i Odense end på landsplan kommer 

fra indkomstområdet pensioner og 

overførselsindkomster. En afvigelse på 

dette område i de enkelte år har derfor 

stor effekt på udskrivningsgrundlaget i 

Odense. Odense skønnes her, bortset 

fra 2014 hvor væksten ligger under 

landsgennemsnittet, at ligge over lands-

gennemsnittet.  

 Ved indkomstområderne virksomheds-

overskud og anden personlig indkomst 

forventes Odense specielt i 2014 at stige 

mindre end på landsplan, hvilket er 

medvirkende til et lavere udskrivnings-

grundlag i 2014. Der er dog en forvent-

ning om, at den skønnede vækst på 

landsplan på disse to indkomstområder 

vil blive nedjusteret, når ministeriets 

Økonomiske Redegørelse, august 2015 

foreligger. 

 Et anden årsag til afvigelsen i vækstpro-

centerne mellem Odense og landsgen-

nemsnittet er, at indkomstfradraget 

forventes at stige mere i Odense end på 

landsplan. Det gælder især i 2014, hvor 

beskæftigelsesfradraget i Odense er hø-

jere end på landsplan. Stigningen skyl-

des de seneste års lovændringer, som på 

visse områder har påvirket Odense 

mere end på landsplan. Det gælder ek-

sempelvis indførsel af beskæftigelses-

fradrag for enlige forsørgere, hvor 

Odense har en større andel på lands-

plan og derfor påvirkes mere end lands-

gennemsnittet. 

 Flytter en skatteyder i løbet af året fra 

en kommune til en anden, skal den 

gamle kommune have en andel af den 

tid skatteyder bo i den gamle kommune. 

Der forventes en større indtægt fra til- 

og fraflyttede skatteydere i forhold til 

tidligere. Dette kan skyldes en uregel-

mæssighed ved SKAT, hvorfor beløbet 

kan ændres sig senere.  

Selvbudgettering og statsgaranti 
Den endelige beslutning om valget af stats-

garanti eller selvbudgettering skal først fo-

religge i forbindelse med 2. behandlingen 

af budgettet. Valget indebærer, at kommu-

nerne enten kan acceptere det statsgaran-

terede udskrivningsgrundlag eller vælge at 

modtage skatter og udligning i forhold til 

borgernes faktiske skattebetalinger, den 

faktiske udvikling i befolkningstal og ud-

viklingen i en række socioøkonomiske pa-

rametre. 

Odense Kommune har i årene efter finans-

krisen valgt statsgaranti. Med de opdate-

rede skøn forventes det på nuværende 

tidspunkt at være mest fordelagtigt igen at 

vælge statsgaranti i Budget 2016. Der er 
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dog indikationer på en mere positiv udvik-

ling i de kommende år. Dette skyldes dels 

den positive befolkningsudvikling og dels 

de positive vækstskøn i overslagårene. 

Frem mod budgetvedtagelsen følges om-

rådet tæt. 

Skattesanktion 
Sanktionslovgivningen på skatteområdet 

fortsætter i 2016. Den indeholder en be-

stemmelse om, at hvis kommunerne sam-

let set øger skatteudskrivningen i forhold 

til året før, vil der ske en modregning i 

bloktilskuddet svarende til størrelsen af 

skattestigningen.  

Sanktionen fungerer både kollektivt og in-

dividuelt og gælder kun for merprovenuet. 

Kommunen mister 75 pct. af merprove-

nuet i det første år, 50 pct. i de to efterføl-

gende år og 25 pct. i det fjerde år. Efter det 

fjerde år sanktioneres den enkelte kom-

mune ikke individuelt. I alle årene mod-

regnes den resterende del af merprovenuet 

i det samlede statstilskud til kommunerne, 

som fordeles efter kommunens andel af 

bloktilskuddet. 

Det er fortsat indkomstskat, grundskyld og 

dækningsafgift for erhvervsejendomme, 

som er omfattet af en evt. skattesanktion. 

Odense Kommune bidrager hvert år til af-

taleoverholdelse ved at sænke dækningsaf-

giften for erhvervsejendomme med mini-

mum 0,2 promillepoint. 

Skattepuljer 
De to skattepuljer vedrørende skatteforhø-

jelser og skattenedsættelser fortsætter i 

2016.  Puljerne skal bidrage til, at flere 

kommuner kan ændre skattesatserne, 

uden at den samlede skatteudskrivning 

stiger. 

Ramme på 200 mio. kr. til skatteforhø-
jelse. 
Der gives mulighed for, at nogle kommu-

ner kan sætte skatten op inden for en 

ramme på 200 mio. kr. og samtidig blive 

fritaget for en evt. individuel sanktion. Mi-

nisteriet vil i forbindelse med fordelingen 

af puljen lægge vægt på følgende forhold 

ved ansøgerkommunerne: driftsmæssig 

ubalance i økonomien, udgiftspres fra de-

mografiske forskydninger, udgiftspres på 

overførselsområdet, udfordringer på ind-

tægtssiden eller strukturel ubalance. 

Tilskud til skattenedsættelse 
For at skabe plads til eventuelle skattefor-

højelser inden for et uændret beskatnings-

niveau for kommunerne under ét forud-

sættes det, at andre kommuner sætter 

skatten ned svarende til i alt 200 mio. kr.  

Der gives et tilskud til provenutabet ved de 

kommuner, som sætter skatten ned. Til-

skuddet kan højst udgøre 75 pct. af prove-

nutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 

25 pct. i 2019. Hvis der gennemføres skat-

tenedsættelser på over 200 mio. kr. ned-

sættes tilskuddet til den enkelte kom-

mune. 

Tilskudsordningen omfatter både ind-

komstskatter, grundskyld og dækningsaf-

gift for erhvervsejendomme, hvilket bety-

der, at Odense Kommunes nedsættelse af 

dækningsafgiften indgår i ordningen. 
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Øvrige skatter omfatter selskabsskat, 

grundskyld, dækningsafgift for erhvervs-

ejendomme og offentlige ejendomme 

samt provenu for dødsboskat.  

I nedenstående tabel vises de forventede 

indtægter på øvrige skatter i budgetforsla-

get 2016 og overslagsårene 2017-2019.  

Forventede indtægter fra øvrige skatter for perioden 2016-2019 
2016- priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Øvrige skatter     

Selskabsskatter 126.331 135.483 141.701 147.199 

Dødsboskat 2.645 2.724 2.803 2.887 

Grundskyld 532.648 556.617 581.108 613.650 

Dækningsafgift erhverv  57.576 56.824 55.835 55.276 

Dækningsafgift offentlig  25.159 26.291 27.448 28.985 

I alt 744.359 777.939 808.896 847.999 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

Der forventes et samlet provenu på 744,4 

mio. kr. i 2016 stigende til 848,0 mio. kr. i 

2019. 

Sammenligning med Budget 2015 
I forhold til overslagsårene i Budget 2015 

forventes der samlet set, for alle indkomst-

typer under ét, flere indtægter i alle årene. 

Den forventede merindtægt beløber sig 

samlet til 8,6 mio. kr. i 2016 og 7,7 mio. kr. 

i hhv. 2017 og 2018. 

Forskel mellem Budgetforslag 2016 og Budget 2015 

2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 

Øvrige skatter    

Provenu af selskabsskatter 3.486 5.267 6.798 

Dødsboskatter -32 -12 18 

Grundskyld 7.792 5.519 4.108 

Øvrige skatter 
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2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 

Dækningsafgifter erhverv -2.460 -2.711 -2.832 

Dækningsafgifter offentlig -193 -329 -423 

I alt 8.593 7.734 7.669 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. I tabellen fremgår der ingen sammenligning med 2019. Dette skyldes, at 
overslagsåret ikke indgår i Budget 2015. 

I nedenstående afsnit gennemgås de en-

kelte indkomsttyper: 

Selskabsskat 
Selskabskatter afregnes tre år bagud, hvil-

ket betyder, at provenuet fra selskabsskat i 

budget 2016 vedrører indkomståret 2013. 

I forbindelse med opgørelse af den ende-

lige afregning for selskabskatter er der 

som vanligt sket en viderefordeling af sel-

skabskatter mellem kommunerne for 2013 

og tidligere år.  

Ud over viderefordelingen af selskabskat-

ter sker der også en udligning af selskab-

skatter mellem kommunerne. Odense er 

modtager af denne ordning og indtægten 

medtages ved tilskud og udligning. 

I 2016 bliver de skattepligtige selskabsind-

komster beskattet med 25 pct., hvoraf 

13,41 pct. tilfalder kommunerne. Der vil 

frem mod 2017 ske en gradvis sænkning af 

selskabskatten til 22 pct., hvor den kom-

munale andel tilsvarende vil stige til 15,24 

pct. for at neutralisere provenutabet for 

den enkelte kommune.  

Provenuvurderingen i 2017 til 2019 er ba-

seret på statslige skøn over væksten i sel-

skabsskatter. De er udarbejdet på bag-

grund af indberettede forventninger fra 

selskaber til Social- og Indenrigsministe-

riet på landsplan. 

Vækstskøn for selskabsskatter 
Procent 2017 2018 2019 

Vækstskøn, juli 2015 6,14 4,59 3,88 

Vækstskøn, august 2014 (Budget 2015) 6,00 3,60 - 

 
Vækstskønnene i overslagsårene er mere 

positive ved den seneste revurdering. Om-

rådet er dog karakteriseret ved at være me-

get konjunkturfølsomt og svært at skønne 

på. En positiv/negativ udvikling kan være 

lokalt bestemt. 

Afregningen fra indkomståret 2013 er fær-

digopgjort og viderefordeling mellem 

kommunerne er foretaget. Odense har i 

den forbindelse afregnet 8,7 mio. kr. til an-

dre kommuner, som hjemstedskommune 

og modtaget 44,7 mio. kr. fra andre kom-

muner, som filialkommune. Det endelige 

provenu for selskabskatter i Odense i 2016 
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udgør 126,3 mio. kr. Indtægterne i over-

slagsårene 2017 til 2019 baserer sig på de 

statslige vækstskøn og er mere positive 

end ved budget 2015 på grund af de opju-

sterede vækstskøn på landsplan.  

Grundskyld og dækningsafgift 
Grundskyld og dækningsafgift beregnes på 

baggrund af vurderinger af afgiftspligtige 

grundværdier i kommunen. Almindelige 

ejendomme (grundskyld) vurderes i ulige 

år, mens erhvervsejendomme og offentlige 

ejendomme (dækningsafgift) vurderes i 

lige år. 

Der er et loft over den årlige stigningstakt 

for almindelige ejendomme. Loftet bliver 

reguleret med reguleringsprocenten, som 

stiger med den skønnede stigning i ud-

skrivningsgrundlaget tillagt 3 procentpo-

int, dog maksimalt 7 pct.  

Ca. 90 pct. af boligejerne betaler i dag 

grundskyld af deres grundskatteloftværdi, 

som stiger med reguleringsprocenten og 

ikke af SKAT’s ejendomsvurdering. 

Nyt vurderingssystem 
Ibrugtagning af et nyt ejendomsvurde-

ringssystem er udskudt til 2017 for almin-

delige ejendomme og til 2018 for øvrige 

ejendomme. Folketinget har derfor ved lov 

i december 2014 besluttet at videreføre 

vurderingerne fra 2011 (almindelige ejen-

domme) og 2012 (øvrige ejendomme) i 

yderligere nogle år. Rabatordningen, hvor 

2011-vurderingen ved ejerboliger nedsæt-

tes med 2,5 pct. videreføres også. Dertil 

kommer at rabatordningen udvides til at 

omfatte andre boligtyper også. Disse tiltag 

er igangsat for at undgå, at der opkræves 

for meget i grundskyld, mens vurderings-

systemet er under udvikling. 

Rabatordningerne har dog kun betydning 

for de ca. 10 pct. af boligejerne, hvor 

grundskatteloftværdien er højere end 

SKAT’s ejendomsvurdering.  

Loven betyder, at kommunerne får færre 

indtægter fra grundskyld og dækningsaf-

gift. For dækningsafgift vil den manglende 

vurdering slå fuldt igennem på kommu-

nernes indtægter, da der ikke er indlagt 

skatteloft, mens der ved grundskyld kun 

vil være færre indtægter fra de ca. 10 pct. 

af boligejerne, som ikke er omfattet af 

skatteloftet. Kommunernes mindreind-

tægt kompenseres via øget bloktilskud, om 

end der ikke tages højde for kommunernes 

forskelligheder.  

Tilbagebetaling af for meget opkrævede 
skatter 
Et andet element, som i en del år har givet 

ubalance i budgetteringen, er krav fra bor-

gere og virksomheder om tilbagebetaling 

af for meget opkrævede skatter. Det kan 

både henføres til ændrede vurderinger af 

fradrag for forbedringer og til ændrede 

vurderinger af grund- og ejendomsvurde-

ringer. Når SKAT har færdigbehandlet kla-

gesagerne, tilbagebetaler kommunen for 

meget betalt grundskyld/dækningsafgift 

flere år tilbage. 

I regeringens skattereform tages der del-

vist højde for denne budgetusikkerhed, 

idet der fra 2013 ikke længere gives fra-

drag for grundforbedringer. Det gælder 

dog kun nye grunde. Gamle grunde kan 

fortsat få fradrag i de kommende 30 år. 
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Det betyder, at der forsat vil være en vis 

budgetusikkerhed på området. 

I de seneste år har Odense Kommune an-

vendt de lavere vækstskøn for landsudvik-

lingen i overslagsårene i stedet for de hø-

jere skøn i reguleringsprocenten. Det har 

indtil videre vist sig at give en bedre bud-

getsikkerhed på området, omend det må 

betegnes som værende en konservativ 

budgettering i forhold til kommunens 

størrelse. 

Grundskyld 
I forhold til overslagsårene i Budget 2015 

forventes der en merindtægt på 7,8 mio. 

kr. i 2016, 5,5 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. 

i 2018. Dette skyldes primært, at stignin-

gen i grundvurderingerne fra 2015 til 2016 

har været højere end forventet i budget 

2015. Det højere niveau i 2016 slår igen-

nem i de efterfølgende år. Stigningen i 

grundværdierne har været højere end 

landsudviklingen, men lavere end regule-

ringsprocenten. 

Dækningsafgift for offentlige- og erhvervs-
ejendomme 
I forhold til overslagsårene i Budget 2015 

forventes der samlet for de to områder en 

mindreindtægt på 2,6 mio. kr. i 2016, 3,0 

mio. kr. i 2017 og 3,2 mio. kr. i 2018. Dette 

skyldes primært vurderingsloven, som slår 

fuldt igennem på disse to områder samt 

vurderingsnedsættelser i SKAT.  

Nedsættelse af dækningsafgift for er-
hvervsejendomme 
Odense Kommune har i forbindelse med 

budget 2015 lavet en ny plan for aftrapning 

af dækningsafgiftspromillen på minimum 

0,2 promillepoint årligt. Konsekvenserne 

af planen beskrives i bilaget ”Afvikling af 

dækningsafgift på erhvervsejendomme i 

2016”. 

Dækningsafgiftspromillen er i 2015 på 3,8 

promille. Ved en nedsættelse på 0,2 pro-

millepoint til 3,6 promille i 2016, vil det 

give en samlet mindreindtægt på 12,8 mio. 

kr. i budgetperioden. Aftrapningen på 0,2 

promillepoint blev allerede indarbejdet i 

forbindelse med budget 2015. 

Der ydes igen tilskud til de kommuner, 

som nedsætter skatten bl.a. ved nedsæt-

telse af dækningsafgift for erhvervsejen-

domme. Tilskuddet fra skattenedsættel-

sespuljen forventes at være på 6,4 mio. kr. 

over en fireårig periode. Det skal dog tilfø-

jes, at tilskuddets størrelse afhænger af, 

hvor mange kommuner, der byder ind på 

puljen. Tilskuddets størrelse er først kendt 

efter 2. behandlingen af budgettet. 

Opgørelse over forventet tilskud fra skattenedsættelsespulje 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

     

Kompensation for nedsættelse med 0,2 

promillepoint fra 3,8 i 2015 til 3,6 i 2016 
 2.399   1.599   1.599   800  

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. * Denne profil ligger allerede i budgettet. 
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Dødsboskat 
I 2016 modtager kommunerne dødsboskat 

fra dødsboer i 2013.  

Indtægter fra dødsboskat varierer noget 

fra år til år. Provenuet udgør dog kun en 

lille del af øvrige skatter, hvorfor usikker-

heden ikke har så store konsekvenser. 

Indkomståret 2013 er endelig slutlignet. 

Odense Kommune får et provenu på 2,6 

mio. kr. fra dødsboskatter i 2016. Det er 

stort set samme niveau som i overslagså-

rene i budget 2015.  
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Kommunernes indtægter reguleres årligt i 

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. 

Aftalen betyder en justering af bloktil-

skuddet. Fordelingen af tilskuddet består 

af flere elementer: Udligningsordninger 

mellem kommuner, statstilskud inkl. det 

betingede statstilskud, og en lille reste-

rende del går til øvrige ordninger. Beskæf-

tigelsestilskud til forsikrede ledige indgår 

også på indtægtssiden.  

Samlet betyder ændringerne, at indtæg-

terne fra tilskud og udligning er på 3,9 

mia. kr. i 2016. Sammenlignes det med 

budget 2015 er der en stigning på 137 mio. 

kr. i 2016. Derefter falder indtægterne i 

både 2017 og 2018. Ændringerne skal ses i 

sammenhæng med omprioriteringsbidra-

get, det ekstraordinære finansieringstil-

skud i 2016, ændrede skatteindtægter og 

de reservationsposter, der er lagt ind vedr. 

anlægsudgifter og kvalitetsfondsmidler. 

Forskel mellem Budgetforslag 2016 og Budget 2015 
2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 

Tilskud og udligning    

Budgetforslag 2016 3.895.045 3.739.634 3.500.988 

Budget 2015 3.757.715 3.788.206 3.872.647 

Forskel 137.329 -48.571 -371.659 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud. I tabellen fremgår der ingen sammenligning med 2019. Dette skyldes, at 

overslagsåret ikke indgår i Budget 2015. 

Største ændring i budgettet i år er regerin-

gens indførelse af et omprioriteringsbi-

drag på 1 pct. årligt fra 2016 og frem, altså 

en stigende profil over årene. Regeringen 

angiver, at omprioriteringsbidraget vil 

blive genudmøntet til prioriterede indsat-

ser. Det er uvist, i hvilket omfang midlerne 

udmøntes til kommunale opgaver. I 2016 

er der dog i økonomiaftalen indgået aftale 

om tilbageførsel af 1,9 mia. kr. til kommu-

nerne. Derudover fortsætter implemente-

ringen af de seneste års reformer primært 

på beskæftigelsesområdet. Særligt gælder, 

at der fra 2016 indføres en refusionsre-

form, der ændrer refusionssatserne for 

kommunerne på overførselsudgifter.  

Med økonomiaftalen sikres kommunerne 

som vanligt finansiering til den kommu-

nale service. Ligesom sidste år er den eks-

traordinære finansiering videreført i 2016, 

dog 0,5 mia. kr. højere, således at den i alt 

er på 3,5 mia. kr. Tilskuddet fordeles såle-

des, at 1,5 mia. kr. gives ud fra folketal – 

Tilskud og udligning 



 

100   Budgetforslag 2016 

ca. 53 mio. kr. for Odense – og de reste-

rende 2 mia. kr. fordeles ligeligt ud fra om 

kommunen har et lavere beskatnings-

grundlag end landsgennemsnittet og et 

højere strukturelt underskud end lands-

gennemsnittet. Odense Kommune har 

begge dele og modtager derfor 142 mio. kr. 

i tilskud. Samlet tilskud er på 195 mio. kr.  

Den ekstraordinære finansiering er dog 

kun aftalt for 2016, og i Odense er det valgt 

at periodisere en del af engangsindtægten 

til 2017, hvorfor der budgetlægges med en 

indtægt i 2016 på 120 mio. kr., samt 75 

mio. kr. i 2017. Ud over den ekstraordi-

nære finansiering er der afsat en lånepulje 

på 500 mio. kr. til yderligere styrkelse af 

likviditeten i vanskeligt stillede kommu-

ner. Her kommer Odense ikke i betragt-

ning.  

Serviceudgifterne er i år fremskrevet med 

udgangspunkt i 2015-aftaleniveauet. Afta-

leniveauet for 2015 er justeret med ændret 

pl, DUT og ældremilliarden samt andre 

mindre justeringer. Odenses serviceudgif-

ter ligger pt. på 143 mio. kr. under Odenses 

objektive andel af servicerammen på 

landsplan.   

Der er i år aftalt et anlægsniveau for 2016 

på 16,6 mia. kr. Det er højere end Odenses 

forventninger sidste år, hvorfor reservati-

onspuljen vedr. anlægsloftet kan frigives i 

2016.  

Anlægsniveaet på de 16,6 mia. kr. videre-

føres i overslagsårene. Basisniveauet for 

anlægsudgifter er på landsplan 13,5 mia. 

kr. plus yderligere 2 mia. kr. til kvalitets-

fondsområderne. KL har i tilskuds- og ud-

ligningsmodellen forudsat et anlægsni-

veau på de 16,6 mia. kr. fra 2017 og frem, 

hvilket ligger over basisniveauet.  

Det er usikkert, i hvor vid udstrækning 

kommunerne får del i et eventuelt højere 

anlægsniveau fra 2017. Odense har derfor 

valgt at budgettere med 15,5 mia. kr. og 

lægge resten af finansieringen i en reserva-

tionspost. Den nye reservationspost vil 

kunne udmøntes til anlæg til budget 2017, 

hvis det forudsatte anlægsniveau fasthol-

des ved næste års økonomiaftale.  

Dertil kommer en række øvrige justeringer 

af indtægtssiden: 

 Budgetgaranti og øvrige overførsler – 

opdaterede udgiftsskøn også i forhold 

til refusionsreformen. 

 Medfinansiering på sundhedsområdet 

– budgetlagt pt. ud fra et basisudgifts-

niveau, da der endnu ikke er indgået af-

tale mellem regionerne og regeringen. 

Budgetteringen justeres når der forelig-

ger en aftale.  

 Årets lov- og cirkulæreprogram (LCP) 

– Ændringerne drejer sig primært om 

ændret lovgivning på beskæftigelses-

området og ændring af vejloven.  

 Ældremilliard tilføres bloktilskuddet 

 Forventede indtægter fra pulje til til-

skud vedr. skattenedsættelse 2015-

2016  
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 Højere skatteskøn, hvilket betyder et la-

vere bloktilskud og dermed mindre ind-

tægter fra udligningsordningerne og 

statstilskuddet. Dette mere end udlig-

nes dog af højere bloktilskud som følge 

af finansieringsreformen.  

 Provenu af selskabsskatter på landsplan 

stiger mere end i Odense, og derfor op-

når Odense et højere tilskud fra udlig-

ningsordningen vedr. selskabsskatter.  

Ældremilliarden omlægges til bloktilskud-
det for 2016  
I forbindelse med Finanslov 2014 blev der 

indgået aftale om en pulje til et varigt løft 

af ældreområdet. Aftalen indebar, at den 

kommunale ældrepleje skulle løftes med 1 

mia. kr. årligt, uden at der blev indført mi-

nimumsstandarder i Serviceloven.  

Det vil med andre ord sige, at det ikke på 

forhånd var defineret, hvad pengene skulle 

bruges til. Det var kommunerne selv, der 

skulle vurdere, hvor der var behov for at 

styrke indsatsen på ældreområdet ud fra 

lokale behov og prioriteringer i den en-

kelte kommune.  

Den nye regering har med sit regeringsud-

spil meldt ud, at den vil arbejde for, at pri-

oriteringer af de kommunale velfærdsom-

råder ikke sker i form af puljer eller med 

bindinger på kommunernes muligheder 

for at prioritere. I forlængelse heraf er det 

besluttet at omlægge tilskuddet til ældre-

området på 1 mia. kr. årligt til bloktilskud-

det fra 2016. Det vil spare kommunerne 

for bureaukrati vedr. ansøgning af mid-

lerne og samtidig styrke kommunernes 

mulighed for prioritering af midlerne.  

Odense Kommunes andel af ældremilliar-

den er 35,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.  

Særtilskudspulje 
Puljen i 2016 er på 419,9 mio. kr. og gives 

til kommuner, som i visse dele af kommu-

nen – typisk i større byer – har en høj an-

del af borgere med sociale problemer. 

Odense Kommune indgik sidste år i for-

handlinger med ministeriet om et 3-årig 

udviklingspartnerskab fra 2015-2017 på 

19,7 mio. kr. årligt. Udviklingspartnerska-

bet nåede dog ikke at blive underskrevet 

før folketingsvalget i juni, hvorfor Odense 

Kommune har indsendt en ansøgning gæl-

dende for 2016.  

I budgettet er indlagt, at Odense Kom-

mune har en indtægt på 19,7 mio. kr. i både 

2016 og 2017, da der er en forventning om, 

at udviklingspartnerskabet imødeses posi-

tivt.  

Folkeskole 
Der er i 2016 taget højde for det ekstraor-

dinære løft på 600 mio. kr. med henblik på 

at imødegå lokale udfordringer, der følger 

af folkeskolereformen.  

Odense Kommunes andel, svarende til 

21,0 mio. kr., af det ekstraordinære løft 

som følge af folkeskolereformen, blev i for-

bindelse med Budget 2014 udmøntet til 

Børn- og Ungeudvalget, og der er således 

ikke tale om nye penge. 
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! Indtægter fra udligningsordninger og statstilskuddet bygger på KL’s tilskudsmodel, som 

nu er opdateret i forhold til de sociale kriterier og nye prognoser for aldersindekset.  

Enhedspriser er opjusteret. Det bidrager til, at kommunen samlet set har stigende indtæg-

ter fra tilskud og udligning i 2016. Fra 2017 og frem er indtægterne faldende sammenlignet 

med sidste år, hvilket skyldes, at selvom bloktilskuddet er opjusteret som følge af refusi-

onsreformen, opvejer det ikke nedskrivningen af serviceudgifterne som følge af ompriori-

teringsbidraget.  

Odense Kommune får lavere indtægter på udligning som følge af opjusterede skatteskøn, 

ligesom et forbedret socioøkonomisk indeks giver færre indtægter. Odense Kommune har 

befolkningsfremgang fra 2015 til 2016, men i tilskudsmodellen sammenlignes med befolk-

ningen i overslagsår 2016-2018 fra budget 2015. Her var et højere skøn for befolkningen, 

hvorfor der er færre indtægter i modellen.  

Det bedre socioøkonomiske indeks betyder, at Odense har en mere positiv social profil. 

Overordnet set er der for 9 ud af 14 kriterier en bedre udvikling i Odense sammenlignet 

med landsplan, og tilsammen udgør de 66 pct. af indtægterne fra det socioøkonomiske in-

deks. Det betyder isoleret set et fald i indtægter i år.  

Ses der på de største ændringer, oplever Odense et fald i antallet af 20-59 årige uden be-

skæftigelse ift. landsplan. For Familier i visse boligtyper, Psykiatriske patienter og Udle-

jede beboelseslejligheder gælder at Odense ikke er steget så meget, som det er tilfældet på 

landsplan. For Antal indvandrere og efterkommere gælder ligeledes at antallet er steget 

mere på landsplan end i Odense. Da kriterierne samtidig har en højt vægtning betyder det 

fald i indtægterne. I modsat retning trækker 25-49 årige uden erhvervsuddannelse og 20-

59 årige i arbejdet med færdigheder på grundniveau. Her har Odense en stigning, men 

stigningen på landsplan er ikke tilsvarende høj. Det betyder merindtægter.  
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Forventede indtægter fra tilskud og udligning for perioden 2016-2019 

2016-priser – 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 

Tilskud og udligning     

Udligning     

Landsudligning (inkl. overudligning) 2.493.552 2.381.227 2.327.745 2.263.224 

Udligning – højt strukturelt underskud 406.188 434.275 444.893 465.507 

Udligning vedr. udlændinge 72.756 73.466 74.365 75.385 

Udligning vedr. selskabsskat 50.100 53.092 56.001 58.557 

     

Tilskud     

Statstilskud 158.436 161.368 67.597 -26.875 

Betinget statstilskud 105.564 141.391 141.852 142.208 

Tilskud til ældreområdet 22.152 22.576 23.005 23.442 

Tilskud – ældrepulje 29.688 30.255 30.830 31.415 

Tilskud – dagpasningsområdet 18.960 19.319 19.686 20.060 

     

Øvrige indtægter     

Regionalt udviklingsbidrag -25.819 -26.545 -27.250 -27.948 

Beskæftigelsestilskud 424.380 390.573 370.270 375.454 

Momsafregning -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 

Særtilskudspulje (forventet indtægt) 19.704 19.704 0 0 

Folkeskolereform – overgangstilskud 10.620 5.310 0 0 

Refusionsreform - overgangstilskud -20.424 -14.820 0 0 

Reservation vedr. anlægsløft 0 -30.791 -27.307 -23.788 

Tilskud fra pulje vedr. skattenedsættelse fra 2013 

til 2014 

8.268 4.128 0 0 

Tilskud fra pulje vedr. skattenedsættelse fra 2014 

til 2015 

1.608 1.608 804 0 

Tilskud fra pulje vedr. skattenedsættelse fra 2015 

til 2016 

2.399 1.599 1.599 800 

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 195.012 0 0 0 

Tilskud til styrkelse af kom. likv. - periodisering -75.000 75.000 0 0 

I alt 3.895.045 3.739.634 3.500.988 3.374.342 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud.  
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Udligning 
Landsudligning 
Alle landets kommuner er med i landsud-

ligningen, hvor kommuner med et struktu-

relt underskud modtager et tilskud fra ord-

ningen, mens kommuner med strukturelt 

overskud bidrager til ordningen.  

Kommunens strukturelle underskud eller 

overskud er differencen mellem beregnede 

udgifter og indtægter. Udgiftsbehovet er en 

sammenvejning af det socioøkonomiske 

indeks og det aldersbestemte indeks, hvor 

Social- og Indenrigsministeriet udmelder 

enhedspriser til beregning af begge indeks. 

Dermed opnås et skøn for kommunens ud-

giftsniveau, som ikke afhænger af den fak-

tiske udgiftsudvikling.  

Derefter beregnes på tilsvarende vis en 

gennemsnitsindtægt fra indkomstskatter 

og øvrige skatter. Der anvendes en lands-

gennemsnitlig skatteprocent på 24,9 pct.  

Beregnede indtægter og udgifter sammen-

holdt for Odense betyder, at kommunen 

modtager tilskud fra landsudligningen. 

Der udlignes 61 pct. af det strukturelle un-

derskud.  

Tilskud til kommuner med højt strukturelt under-
skud  
På landsplan beregnes et landsgennem-

snitligt underskud pr. indbygger, og hvis en 

kommunes strukturelle underskud oversti-

ger 95 pct. af det landsgennemsnitlige un-

derskud pr. indbygger, modtager kommu-

nen tilskud på 32 pct. af forskellen.  

I 2016 er kommunens strukturelle under-

skud pr. indbygger på 20.568 kr., mens det 

landsgennemsnitlige underskud er på 

14.974 kr. pr. indbygger. Odense Kom-

mune modtager derfor tilskud fra puljen til 

kommuner med højt strukturelt under-

skud. 

Udligning vedr. udlændinge 
Kommunerne udlignes under ét ud fra 

merudgifterne til integration, sprogunder-

visning og andre socialt relaterede udgifter 

på integrationsområdet. Der beregnes en 

gennemsnitlig merudgift pr. indbygger på 

landsplan, som derefter fordeles til kom-

munerne ud fra befolkningstallet.  

Odense Kommune modtager tilskud fra 

ordningen. Tilskuddet er faldet i forhold til 

budget 2015, hvilket skyldes, at Odense har 

en mindre stigning i antallet af indvandrere 

og efterkommere (2,7 pct.) end på lands-

plan (4,7 pct.). For begge aldersgrupper 0-

5 årige og 6-16 årige har Odense et fald i 

antallet ift. 2015, mens det på landsplan 

stiger. Dermed giver det færre indtægter. 

Udligning vedr. selskabsskat 
Ud over indtægter fra selskabsskat under 

øvrige skatter er der også en udlignings-

ordning, der søger at udligne, at ikke kun 

kommuner, hvor en virksomheds hoved-

sæde er beliggende, får selskabsskatteind-

tægter, men også kommuner med filialer 

mm. får del i provenuet. Der udlignes 50 

pct. af forskellen mellem provenuet af sel-

skabsskat pr. indbygger i kommunen og på 

landsplan.  

Odense Kommune modtager tilskud fra 

ordningen. I 2016 opnår Odense flere ind-

tægter fra selskabsskatter ift. 2015, en stig-

ning på 6,1 pct. Dog er indtægter fra sel-

skabsskatter på landsplan steget med 9,4 

pct. i samme periode, hvilket betyder, at 

også indtægterne fra udligningsordningen 

stiger for Odense, da Odense ikke kan følge 

med væksten på landsplan. 
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Tilskud 
Statstilskuddet og det betingede statstilskud 
Når den del af bloktilskuddet, der anven-

des til landsudligningen, udligningen til 

kommuner med højt strukturelt under-

skud og øvrige mindre ordninger, udgør 

restbeløbet statstilskuddet. Statstilskud-

det tildeles kommunerne ud fra befolk-

ningsandel. 

Statstilskuddet er yderligere opdelt, såle-

des at 3 mia. kr. på landsplan udgør det be-

tingede statstilskud. For Odense udgør det 

106 mio. kr., hvor udbetalingen i første 

omgang er betinget af en samlet overhol-

delse af økonomiaftalen for kommunerne 

under ét.  

Grundet de senere års opstramninger fra 

regeringens side i forhold til økonomisty-

ring i kommunerne er sanktionsmulighe-

den skærpet yderligere, da det betingede 

statstilskud skal tilbagebetales, såfremt 

kommunerne under ét ikke ved regnskabet 

overholder rammerne for økonomiaftalen.  

Odense Kommune budgetterer med ind-

tægter fra det betingede balancetilskud. 

Der er ikke budgetteret med eventuelle 

sanktioner. 

Udvidelse af det betingede statstilskud - anlægs-
loft 
Tilbage i budget 2013 blev det betingede 

bloktilskud udvidet til også at gælde an-

lægsområdet. Sanktionen blev fastsat til 1 

mia. kr. på landsplan og udgjorde godt 34 

mio. kr. for Odense. 

Der er ikke ved budget 2016, ligesom 2014 

og 2015, aftalt en sanktion på anlægssiden. 

Der er dog en klar forventning fra regerin-

gen om, at kommunerne overholder det 

samlede anlægsloft på 16,6 mia. kr. 

I tilskudsmodellen er der budgetteret med, 

at sanktionen på anlægsloftet fortsætter i 

overslagsårene.  

Tilskud til ældreområdet og ældrepulje 
I 2002 indførtes særlige tilskud til ældre-

området, der skulle give et generelt løft på 

området, f.eks. til frit valg af ældrebolig el-

ler personlig og praktisk hjælp. Ældrepul-

jen gives som et tilskud til styrket kvalitet i 

ældreplejen. 

Kommunerne får tilskuddene på baggrund 

af særlige fordelingsnøgler på ældreområ-

det. 

Tilskud til dagpasningsområdet 
Der blev med Finansloven i 2012 og efter-

følgende i økonomiaftalen for Budget 2013 

afsat ca. 500 mio. kr. til at styrke dagtil-

budsområdet. For Odense giver det en ind-

tægt på omkring 19 mio. kr. 
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Øvrige forhold 
Efterregulering ved valg af selvbudgettering 
Odense Kommune valgte i 2013 det stats-

garanterede udskrivningsgrundlag, hvor-

for der ingen efterregulering er vedrø-

rende selvbudgettering. 

Udviklingsbidrag til regionerne 
Regionerne modtager et bidrag, som angår 

regional udvikling (udviklingsbidrag), dvs. 

kollektiv trafik, miljø, erhvervsudvikling, 

uddannelse og kultur. Over halvdelen af 

budgettet anvendes til kollektiv trafik.  

I 2016 udgør udviklingsbidraget 129 kr. pr. 

indbygger.  

Beskæftigelsestilskud 
Til finansiering af forsikrede lediges for-

sørgelse (A-dagpenge) samt til den virk-

somhedsrettede aktivering af de forsik-

rede ledige får kommunen et beskæftigel-

sestilskud. Beskæftigelsestilskuddet tilde-

les efter ledighedsudviklingen relativt set i 

forhold til de øvrige fynske kommuner og 

landet som helhed.  

Beskæftigelsestilskuddet er faldet som 

følge af et lavere ledighed samt et lavere 

udgangspunkt for budgetlægningen ud fra 

regnskab 2014-tal. 

Særtilskudspulje  
Som led i justeringen af udligningssyste-

met blev der med virkning fra 2013 opret-

tet en ny særtilskudspulje til kommuner, 

som i visse dele af kommunen – typisk i 

større byer – har en høj andel af borgere 

med sociale problemer. Kommunerne skal 

ansøge puljen om midler.  

Odense modtog sidste år 19,7 mio. kr., ind-

gik i dialog om et 3-årigt partnerskab. 

Dette er ikke afsluttet grundet folketings-

valget i juni måned, hvorfor Odense søger 

puljen igen.  

Der er indlagt forventning om indtægter 

fra pulje på 19,7 mio. kr. både i 2016 og 

2017.  

Folkeskolereform - overgangstilskud  
Kommunerne modtager som led i folke-

skolereformen et overgangstilskud fra 

2014 til 2017.  

Reservation vedr. anlægsløft 
KL har i tilskuds- og udligningsmodellen 

forudsat et anlægsniveau på omtrent 16,6 

mia. kr. i 2017 til 2019, hvilket ligger over 

basisniveauet på 15,5 mia. kr. på lands-

plan. Det er usikkert, i hvor vid udstræk-

ning kommunerne får del i et eventuelt hø-

jere anlægsniveau fra 2017, hvorfor det er 

valgt at lave en reservationspost herpå. 

Reservationsposten vil kunne udmøntes til 

anlæg til budget 2017, hvis det forudsatte 

anlægsniveau fastholdes ved næste års 

økonomiaftale.  

Tilskud fra pulje til skattenedsættelse 
Odense Kommunerne modtager tilskud 

fra landsdækkende skattepulje, der giver 

en delvis kompensation til kommuner, der 

sætter skatten ned. Indtægten skal ses i 

sammenhæng med faldende indtægter på 

Dækningsafgiften for erhvervsejen-

domme.  

Odense Kommune opnåede tilskud ved de 

2 sidste års sænkelse af dækningsafgiften 

(2013/2014 + 2014/2015).  
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Det er i år igen forudsat at dækningsafgif-

ten sænkes, hvor det anslås at kommunen 

igen får et tilskud vedrørende 2015/2016.  

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 
Med økonomiaftalen til budget 2016 er der 

endnu engang indgået aftale om ekstraor-

dinær finansiering, i år på 3,5 mia. kr. til 

kommunerne. I år fordeles 1,5 mia. kr. ud 

fra folketal – ca. 53 mio. kr. for Odense – 

og de resterende 2 mia. kr. fordeles ud fra, 

om kommunen har et lavere beskatnings-

grundlag end landsgennemsnittet og et 

højere strukturelt underskud end lands-

gennemsnittet. Odense Kommune har 

begge dele og modtager derfor godt 142 

mio. kr. i tilskud. Samlet tilskud er på 195 

mio. kr.  

Den ekstraordinære finansiering er kun af-

talt for 2016.  

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet – 
periodisering (Nyt til B2015)  
I Odense er det valgt at periodisere en del 

af engangsindtægten til 2017, hvorfor der 

budgetlægges med en indtægt i 2016 på 

120 mio. kr., samt 75 mio. kr. i 2017. 
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Renter 
Nettorenter omfatter renteudgifter af skat-

tefinansieret gæld og renter af gæld vedrø-

rende ældreboliger. Endvidere indgår ren-

teindtægter mv. af Odense Kommunes 

overskudslikviditet. Indtægter fra garanti-

provision indgår jf. budget- og regnskabs-

system for kommuner under kurstab og 

kursgevinst mv. I tabellen nedenfor er 

Odense Kommunes nettorenter vist på ho-

vedposter. 

 

Nettorenter, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 

Renteindtægter mv. 57,8 51,2 43,8 36,7 30,4 

Renter skattefinansieret gæld -20,0 -21,2 -22,8 -23,7 -23,3 

Renter vedrørende ældreboliger -19,6 -19,6 -19,6 -19,6 -19,6 

Kursreguleringer 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 

Nettorenter i alt 21,7 14,4 5,3 -2,7 -8,6 

Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud 

Renteniveauet er fortsat meget lavt, hvil-

ket har indvirkning på renter af kommu-

nens langfristede gæld og renter af over-

skudslikviditet. Ved budgetlægningen af 

Odense Kommunes nettorenter er der ta-

get udgangspunkt i det aktuelle renteni-

veau og prognoser for den fremtidige ren-

teudvikling.  

I forhold til vurderingen ved Budget 2015 

er der samlet lavet en opjustering på ca. 

33,2 mio. kr. på renter.  Heraf vedrører ca. 

23,0 mio. kr. Odense Kommunes andel af 

provenu vedrørende salg af KMDs ejen-

domme, ca. 21,5 mio. kr. i mindreudgifter 

vedrørende skattefinansieret gæld og ned-

justering af renteindtægter mv. på ca. 11,3 

mio. kr.  

For den skattefinansierede gæld er der 

som hidtil indarbejdet forventning om en 

stigning i den variable 3-mdr rente i over-

slagsårene. Ca. 60 % af Odense Kommu-

nes skattefinansierede gæld er pt. med fast 

rente. Som følge heraf er Odense Kom-

mune kun delvis eksponeret mod effekten 

af et højere renteniveau.  

Nedenstående diagram viser den forven-

tede udvikling i renteudgiften på Odense 

Kommunes skattefinansierede gæld sam-

menlignet med den variable 3-mdr. rente.  

Finansielle bevægelser 
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Gæld, lån og afdrag 
For Budget 2016 og overslagsårene er det 

fortsat forventningen, at der skabes ledig 

låne-ramme, som muliggør optagelse af al-

lerede budgetterede skattefinansierede lån 

på 25 mio. kr. frem til og med 2018. Fra 

2019 er der pt. ikke budgetteret med nye 

skattefinansierede lån. Låneoptag vedrø-

rende Energy Lean-projektet forventes 

fortsat at udgøre ca. 50,1 mio. kr. i 2016.   

Samlet låneoptagelse vedrørende det skat-

tefinansierede område udgør således 75,1 

mio. kr. i 2016. 

Kommunens samlede gæld, lån og afdrag 

er vist i nedenstående tabel. I årene 2016-

2019 forventes gælden netto nedbragt med 

ca. 243,7 mio. kr. Den samlede gæld for-

ventes at udgøre ca. 1,6 mia. kr. ved udgan-

gen af 2019, hvoraf den skattefinansierede 

gæld udgør ca. 0,9 mia. kr. 

Samlet gæld 
Mio.kr. 2015 2016 2017 2018 2019 

Bruttogæld primo året 1.845,3 1.825,0 1.804,7 1.748,4 1.678,0 

Optagne lån 80,5 75,1 37,0 25,0 0,0 

Afdrag på lån -104,2 -98,4 -96,2 -98,0 -99,1 

Forskydning i byggekreditter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Øvrige reguleringer 3,4 3,1 2,9 2,6 2,3 

Bruttogæld ultimo året 1.825,0 1.804,7 1.748,4 1.678,0 1.581,2 

-heraf skattefinansieret gæld 1.027,6 1.026,4 989,5 938,6 861,7 

Gældsudvikling -20,3 -20,3 -56,3 -70,4 -96,8 

-heraf vedrørende skattefinansieret 

gæld -0,2 -1,1 -37,0 -50,8 -76,9 

Note: +=gæld eller lån / - =afdrag 

 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Renter skattefinansieret gæld

Budget DKK3M



 

110   Budgetforslag 2016 

Lånepuljer 
For 2016 er der afsat fire lånepuljer. Låne-

puljerne er traditionelt målrettet kommu-

ner i en særlig vanskelig likviditetsmæssig 

situation. Odense Kommune kommer der-

for erfaringsmæssigt ikke i betragtning – 

eller kun med relativt små lånedispensati-

oner. Odense Kommune har vedrørende 

budget 2016 indsendt ansøgning til Social- 

og Indenrigsministeriet om lånedispensa-

tion fra den ordinære lånepulje og lånepul-

jen til investeringer med effektiviserings-

potentiale. Begge lånepuljer er på 200 

mio. kr. Ministeriets svar på låneansøg-

ninger forventes af foreligge ved udgangen 

af august 2015.  

Der er pt. ikke indarbejdet forudsætning 

om optagelse af lån i 2016 på baggrund af 

evt. lånepuljer. Dette skyldes bl.a., at der 

ikke plads til yderligere låneoptag i 2016 

inden for Odense Kommunes målsætning 

om at skattefinansieret gæld skal være fal-

dende. Ansøgningerne om lånedispensa-

tion fungerer dermed som sikkerhedsnet 

under den allerede budgetterede låneopta-

gelse, såfremt låneberettigede udgifter 

mod forventning ikke bliver afholdt som 

planlagt.  

Balanceforskydninger  
I forhold til vurderingen ved Budget 2015 

er der i forudsætningerne bag Budget 2016 

indarbejdet reduktion af Odense Kommu-

nes budget til likviditetstab ved borgeres 

indefrysning af ejendomsskat (lån til beta-

ling af ejendomsskat). Budgettet forventes 

at kunne reduceres med 8,0 mio. kr. årligt 

med virkning fra 2015-2018 samt opskri-

ves med 2,0 mio. kr. i 2019. Det ændrede 

skøn er baseret på udviklingen i de seneste 

år. Odense Kommune har oplevet en afta-

gende tendens i antallet af lånesager, siden 

lovgivningen på området blev ændret for 

ca. 3 år siden, hvorefter renten på borger-

nes lån er er blevet fastsat med baggrund i 

en markedsrente, hvor borgerne tidligere 

havde meget favorable rentevilkår. 

Under balanceforskydninger indgår årlig 

frigivelse af deponerede midler fra salget 

af aktier i Odense Energi. Frigivelse til kas-

sebeholdningen udgør i Budget 2016 og i 

hvert af overslagsårene 2017 og 2018 uæn-

dret ca. 70 mio. kr. årligt. De resterende 

0,6 mio. kr. frigives i 2019, hvorefter der 

ikke resterer yderligere deponerede beløb 

fra salget af Odense Energi.   

Under balanceforskydninger indgår end-

videre kommunens startindskud på mini-

mum 15% af Odense Kommunes andel af 

anlægsudgifterne til etablering af Odense 

Letbane. I Budget 2016 og overslagsår 

2017-2019 udgør Odense Kommunes ind-

skud 66,0 mio. kr. 

I 2016 og overslagsårene 2017-2019 for-

ventes Hans Christian Andersen Airport 

S.m.b.a. årligt at optage lån på ca. 7 mio. 

kr. til finansiering af selskabets anlægsin-

vesteringer. Såfremt Odense Kommune 

ikke har ledig låneramme, vil Odense 

Kommune skulle foretage deponering. Det 

er pt. forventningen, at der i 2016 er til-

strækkelig låneramme, mens der i lighed 

med tidligere fortsat er indarbejdet forud-

sætning om deponering med 7 mio. kr. år-

ligt i overslagsårene 2017-2019. 
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Serviceramme 
I Økonomiaftalen for 2016 er der aftalt et 

måltal for kommunernes serviceudgifter i 

2016 på samlet 237,4 mia. kr. Odense 

Kommunes tekniske andel heraf udgør 

7.711 mio. kr. Budgetforslaget for 2016 in-

deholder serviceudgifter for 7.568 mio. kr. 

Det er 143 mio. kr. lavere end kommunens 

tekniske andel af servicerammen på lands-

plan. 

 

Odense Kommune har i årene 2012-2014 

ligget under den tekniske andel af servicer-

ammen på landsplan. Men i 2015 lå 

Odense Kommune dog højere end den tek-

niske andel af servicerammen på lands-

plan. Der er dog en forventning om, at ser-

vicerammen på landsplan ikke overskri-

des, idet der ikke tidligere har været bud-

getteret op til servicerammen på landsplan 

ved budgetvedtagelse. 

 

Når budgettet for Odense endelig vedtages 

vil serviceudgifterne herefter være kom-

munen serviceramme for 2016. En ser-

viceramme, som Odense vil blive mål på i 

forhold til aftaleoverholdelse ved regn-

skabsaflæggelse.  

 

For at sikre, at kommunen samlet set over-

holder sin egen serviceramme, tildeles 

hvert enkelt af de politiske fagudvalg, lige-

som tidligere år, en serviceramme, som de 

skal overholde. Servicerammen udmeldes 

af Økonomiudvalget inden budgetårets 

start. 

 

Anlægsniveau på landsplan 
Der er i Økonomiaftalen for Budget 2016 

ikke aftalt noget anlægsloft, men alene et 

finansieret anlægsniveau på 16,6 mia. kr. 

 

Det er dog aftalt, at kommunerne foretager 

en gensidig koordinering af budgetterne 

med henblik på at sikre, at kommunerne 

også budgetterer med et samlet bruttoan-

lægsniveau på 16,6 mia. kr. KL har ikke ud-

meldt nogen fordelingsnøgle af det sam-

lede anlægsniveau, men det samlede an-

lægsniveau vil indgå i den faseopdelte bud-

getproces, og KL vil løbende indsamlede 

forventninger til anlægsudgifterne i Bud-

get 2016. Ud fra dette er det på nuværende 

tidspunkt ikke nødvendigt at foretage en 

genprioritering af de eksisterende anlægs-

projekter. Odense Kommunes budgetfor-

slag indeholder bruttoanlægsudgifter for 

897 mio. kr. i 2016 svarende til 5,4 % af det 

finansierede anlægsniveau på landsplan.

  

Servicerammer og anlægsniveau 
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Økonomiudvalget 

1.000 kr.  
(i 2016 priser) 

Regnskab 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Drift 

Fællesadministration 
205.998 220.011 207.135 204.799 204.447 204.447 

Fællesudgifter 
520.687 557.566 542.724 536.702 536.702 536.702 

Byråd og Valg 
15.960 15.201 15.159 15.159 15.159 15.159 

Sundhedsområdet 
719.577 732.698 673.879 677.440 679.742 681.740 

Odense Brandvæsen 
31.151 31.096 28.496 28.496 28.496 28.496 

Generelt BMF 
15.702 10.965 12.510 11.422 11.422 11.422 

Generelle puljer Odense Kom-
mune 

0 -17.531 155.171 37.785 18.733 37.617 

Drift i alt 
1.509.075 1.550.004 1.635.072 1.511.802 1.494.700 1.515.582 

Anlæg 

Fællesadministration 
929 1.000 1.000 0 0 0 

Fællesudgifter 
196.003 133.060 190.414 125.083 -95.510 55.226 

Odense Brandvæsen 
4.805 5.928 1.798 1.798 1.798 1.798 

Generelle puljer Odense Kom-
mune 

3.672 2.107 0 48.400 72.087 0 

Konjunkturfølsomme anlægsom-
råder 

0 0 0 -40.267 -28.022 -28.022 

Anlæg i alt 
205.409 142.095 193.212 125.083 -49.647 29.002 

Balanceforskydninger 

Konjunkturfølsomme anlægsom-
råder 

0 0 0 15.562 15.562 15.562 

Balanceforskydninger i alt 
0 0 0 15.562 15.562 15.562 

 

Udvalgenes budgettal 
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By- og Kulturudvalget 

1.000 kr. 
(i 2016 priser) 

Regnskab 
2014 ** 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Drift 

Stabsfunktioner 

Politik og Strategi samt Økonomi 

og Effekt 
  34.560 28.084 21.498 20.516 20.516 

Kommissioner, Råd og nævn   -187 -186 -186 -186 -186 

EU-projekter   -444 255 255 255 255 

I alt   33.929 28.153 21.567 20.585 20.585 

Drift og anlæg 

Administration   44.423 44.453 44.453 44.453 44.453 

Veje   147.218 126.786 126.971 126.970 126.972 

Grønne områder og kirkegårde   41.482 47.157 47.841 47.837 47.837 

Vintertjeneste   36.513 28.698 28.698 28.698 28.698 

Ældreboliger   -44.001 -41.713 -41.713 -41.713 -41.713 

Ejendom   309.944 293.711 289.776 288.966 288.966 

I alt   535.579 499.092 496.026 495.211 495.213 

Kultur 

Øvrige Kulturaktiviteter inkl.  

administration 
  58.748 59.101 59.102 59.103 59.033 

Kulturmaskinen       

Symfoniorkester   13.538 14.149 14.149 14.149 14.149 

Odense Bys Museer   32.574 33.163 33.163 33.163 33.163 

I alt       23.117 23.276 23.276 23.276 23.276 

Byudvikling 

Administration   33.034 32.801 32.801 32.801 32.801 
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1.000 kr. 
(i 2016 priser) 

Regnskab 
2014 ** 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Byfornyelse   5.320 5.289 5.289 5.289 5.289 

Støttet byggeri   7.483 7.497 7.497 7.497 7.497 

Jordforsyning   -2.147 -2.134 -2.134 -2.134 -2.134 

Ejendomsudvikling   -17.804 -16.683 -16.683 -16.683 -16.683 

Kollektiv trafik   147.601 153.869 156.661 158.869 156.554 

Visiteret borgerkørsel   52.021 54.228 53.609 53.609 53.609 

I alt   225.508 234.867 237.040 239.248 236.933 

Fritid og biblioteker 

Administration   1.530 1.529 1.529 1.529 1.529 

Folkeoplysning m.v.   85.341 84.097 84.097 84.097 84.164 

Idrætsparken   23.314 23.489 23.489 23.489 23.489 

Øvrige idrætsanlæg   10.728 10.725 10.725 10.725 10.725 

Biblioteker   72.544 74.005 74.005 74.005 74.005 

I alt   193.457 193.845 193.845 193.845 193.912 

Erhverv og bæredygtighed 

Administration   45.181 48.496 45.655 45.655 45.655 

Vandløb og natur   6.333 5.418 5.418 5.418 5.418 

Miljøforanstaltninger   652 743 743 743 743 

I alt   52.166 54.657 51.816 51.816 51.816 

Drift i alt 1.173.906 1.168.616 1.140.303 1.129.984 1.130.396 1.128.080 

Anlæg 

Drift og anlæg   202.011 126.882 90.823 99.790 23.790 

Kunst og kultur   1.000 1.000       
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1.000 kr. 
(i 2016 priser) 

Regnskab 
2014 ** 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Byudvikling   456.314 301.054 71.790 92.137 64.747 

Fritid og biblioteker   3.985 2.138 2.138 2.138 2.138 

Erhverv- og bæredygtighed  -2.572         

I alt Anlæg 420.093 660.738 431.074 164.751 194.065 90.675 

Balanceforskydninger 

Byudvikling 
12.893 45.514 14.462       

Balanceforskydninger i alt 
12.893 45.514 14.462       

Renter 

Byudvikling 
19641 19.558 19.606 19.606 19.606 19.606 

Renter i alt 
19641 19.558 19.606 19.606 19.606 19.606 

Afdrag 

Byudvikling 
22.496 23.749 22.106 22.106 22.106 22.106 

Afdrag i alt 
22.496 23.749 22.106 22.106 22.106 22.106 

** På grund af ændret organisation i forvaltningen er regnskabstal 2014 ikke direkte sammenlignelige med budget 2015-

2019 

 

Ældre- og Handicapudvalget 
1.000 kr.  

(i 2016 priser) 
Regnskab 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Drift 

Central *)  39.331 69.457 81.061 74.670 74.670 

Drift og Myndighed  223.389 222.071 222.071 222.071 222.071 

Implementering og Udvikling 

Drift  26.225 21.113 21.113 21.113 21.113 

Projekter **)  11.789     

Område Syd 

Forløb erhvervet  

Hjerneskade 
 13.970 11.228 11.228 11.228 11.228 
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1.000 kr.  
(i 2016 priser) 

Regnskab 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Forløb fysisk  

funktionsnedsættelse 
 40.448 37.823 37.823 37.823 37.823 

Forløb medfødt  

Hjerneskade 
 71.797 68.622 68.622 68.622 68.622 

Forløb sindslidelse  49.952 48.372 48.372 48.372 48.372 

Forløb vedvarende  

sygdomsudvikling 
 218.690 212.177 212.177 212.177 212.177 

Myndighed ***)  145.362 151.120 151.120 151.120 151.120 

Ældre- og Handicapchef 

for område Syd 
 8.577 8.469 8.469 8.469 8.469 

Område Vest 

Forløb erhvervet  

hjerneskade 
 38.883 34.899 34.899 34.899 34.899 

Forløb fysisk  

funktionsnedsættelse 
 26.871 23.880 23.880 23.880 23.880 

Forløb medfødt  

hjerneskade 
 62.714 61.933 61.933 61.933 61.933 

Forløb sindslidelse  60.724 59.660 59.660 59.660 59.660 

Forløb vedvarende  

sygdomsudvikling 
 112.853 108.521 108.118 108.118 108.118 

Myndighed ***)  228.542 235.611 235.611 235.611 235.611 

Ældre- og Handicapchef 

for område Vest 
 4.516 4.454 4.454 4.454 4.454 

Område Øst 

Forløb erhvervet  

hjerneskade 
 50.823 48.117 48.117 48.117 48.117 

Forløb fysisk  

funktionsnedsættelse 
 23.746 20.689 20.689 20.689 20.689 

Forløb medfødt  

hjerneskade 
 72.253 70.828 70.828 70.828 70.828 

Forløb  

sindslidelse 
 36.378 34.460 34.460 34.460 34.460 

Forløb vedvarende  

sygdomsudvikling 
 203.941 197.265 197.265 197.265 197.265 

Myndighed ***)  214.031 219.967 219.967 219.967 219.967 

Ældre- og Handicapchef 

for område Øst 
 7.035 6.805 6.805 6.805 6.805 
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1.000 kr.  
(i 2016 priser) 

Regnskab 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Politik, Strategi og Økonomi 

Administrativ  

Understøttelse 
 31.698 30.671 30.671 30.671 30.671 

Politik, Strategi  68.747 64.260 64.260 64.260 64.260 

Økonomi og Effekt  16.370 17.091 17.079 17.091 17.091 

Drift i alt ****) 2.085.833 2.109.655 2.089.563 2.100.752 2.094.373 2.094.373 

Anlæg 

Anlæg i alt -185 491 0 0 0 0 

Note: 
* Herunder ikke udmøntede rammer, samt opsamling af provenuer vedr. velfærds teknologi. 
** Projektmidler er overførte midler fra ældrepuljen 2014. 
*** Grundlæggende sygepleje er flyttet ind under de 3 myndighedsområder. 
**** Det er ikke muligt at sammenligne 2014 og årerne frem, da Ældre- og Handicapudvalget har haft en stor orga-
nisationsændring den 1/1 2015. 
 

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget 

1.000 kr. 
(i 2016 priser) 

Regnskab 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Drift       

Driftsområder med overførselsadgang: 

Administrationen 343.209 362.174 349.809 340.858 339.434 339.434 

Udbetaling Danmark 27.790 27.577 27.416 27.416 27.416 27.416 

Borgerserviceydelser 4.571 4.775 4.766 4.766 4.766 4.766 

Sociale indsatser 119.842 122.141 122.104 121.968 121.968 121.968 

Arbejdsmarkedsindsatser 66.524 14.527 14.519 14.519 14.519 14.519 

Beskæftigelsesplan Volls-
mose 

0 4.053 4.052 4.052 4.052 4.052 

Kommunale fleksjob luk-
kede gruppe 

0 53.257 56.431 56.431 56.431 56.431 

Øvrige foranstaltninger 97.614 82.977 79.504 79.504 79.504 79.504 

I alt med overførsels-
adgang 

659.550 671.481 658.601 649.514 648.090 648.090 

Driftsområder uden overførselsadgang: 

Områder indenfor budgetgarantien: 
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1.000 kr. 
(i 2016 priser) 

Regnskab 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Kontanthjælp 672.217 663.978 721.785 736.351 731.320 723.043 

Ledighedsydelse 92.490 96.857 95.913 89.916 88.362 84.630 

Integration 20.965 36.974 59.724 68.113 54.265 33.490 

Førtidspension 944.639 923.023 906.007 968.965 970.683 1.000.196 

Ungdomsuddannelser 1.268 1.763 1.990 531 531 531 

Særlig uddannelsesydelse, 
Arbejdsmarkedsydelse 
(indsats), Kontantydelse 

20.348 1.265 9.625 5.380 0 0 

Ressourceforløb og Jobaf-
klaringsforløb 

20.300 87.446 117.698 97.811 105.973 113.569 

Arbejdsmarkedsindsatser 110.928 103.892      

Driftsudgifter til aktive-
ring* 

  93.240 174.692 159.237 125.234 

Løntilskud, inkl. jobrota-
tion* 

  10.737 10.409 10.045 9.928 

Øvrige overførsler: 

Sygedagpenge 268.195 226.751 246.953 258.534 262.720 262.824 

Løntilskud til fleksjob 147.623 145.497 170.659 201.459 233.186 254.606 

Boligstøtte 213.232 214.962 215.494 228.051 229.596 233.405 

Seniorjob 33.186 29.607 32.131 45.869 45.843 45.837 

Mentorordning  10.551 13.765 5.301 5.295 5.301 

Ordinær uddannelse og 
vejledning uden refusion* 

  6.889 6.904 6.872 6.903 

Øvrige kontante ydelser** 22.801 23.441 24.274 30.236 28.986 26.854 

Arbejdsmarkedsindsatser 3.226 3.251 4.047 7.120 6.492 5.259 

Områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet: 

Dagpenge til forsikrede le-
dige og Beskæftigelsesind-
sats for forsikrede ledige 

527.141 494.378 491.251 390.573 370.270 375.454 

I alt uden overførsels-
adgang 

3.098.559 3.063.638 3.222.182 3.326.216 3.309.676 3.307.066 

Opfølgning på projekter med ekstern finansiering: 

Administration (servicer-
ammen) 

336 -3.192 0 0 0 0 

Sociale indsatser (ser-
vicerammen) 

-1.059 8.087 0 0 0 0 

Arbejdsmarkedsindsatser 
(udenfor servicerammen) 

905 -7.073 83 83 83 83 
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1.000 kr. 
(i 2016 priser) 

Regnskab 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

I alt projekter med 
ekstern finansiering 

181 -2.178 83 83 83 83 

Drift i alt 3.758.290 3.732.941 3.880.866 3.975.813 3.957.849 3.955.239 

*) KL har ændret afgrænsningen af de budgetgaranterede områder, da refusionsomlægningen nødvendiggør en klar ad-

skillelse mellem ydelser, løntilskud og driftsudgifter. Det nye område Driftsudgifter til aktivering mv. omfatter således 

dele af Arbejdsmarkedsindsatser, Integrationsprogram og Midlertidig arbejdsmarkedsydelse.  

**) Herunder Personlige tillæg, Handicapkompenserende ydelser, Enkeltydelser og efterlevelseshjælp. 

 
Børn- og Ungeudvalget 

1.000 kr.  
(i 2016 priser) 

Regnskab 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Drift 

Strategiske Indsatser: 

Tværgående aktiviteter 45.764 38.076 -4.648 -14.899 -16.058 -13.733 

Skoler 166.322 187.947 194.619 195.915 192.320 192.320 

Dagtilbud 10.731 25.042 21.372 19.590 17.355 16.746 

Ungdomsskoleområde 1.233 1.761 944 944 944 944 

Familie og Velfærd 707 1.516 1.493 1.493 1.493 1.493 

I alt  224.757 254.342 213.780 203.043 196.054 197.770 

Staben: 

Sekretariat 2.934 1.844 1.832 1.000 1.000 1.000 

Bæredygtighedssekretari-

atet 
0 0 0 0 0 0 

Politik og Sekretariat 5.229 5.303 5.297 5.297 5.297 5.297 

Kommunikation og Digi-

talisering 
2.632 6.673 6.516 6.516 6.516 6.516 

Viden og Kompetencer 8.710 10.018 9.786 9.359 9.137 9.137 

Økonomi og Ressourcer 16.636 20.244 19.410 19.411 19.411 19.411 

Presse 649 829 830 830 830 830 

I alt 36.790 44.911 43.671 42.413 42.191 42.191 

Børne- og Ungeregion Nord: 

Sekretariat 5.940 7.837 7.586 7.586 7.586 7.586 

Skoler 298.521 302.633 294.176 294.176 294.176 294.176 
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1.000 kr.  
(i 2016 priser) 

Regnskab 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Dagtilbud 197.742 197.792 186.691 186.691 186.691 186.691 

Sundhed og Forebyggelse 18.770 21.246 21.139 21.139 21.139 20.618 

Ungdomsskole 32.030 35.383 34.099 34.332 34.332 34.332 

SSP 5.957 5.687 5.097 5.097 5.097 5.097 

I alt 558.960 570.578 548.788 549.021 549.021 548.500 

Børne- og Ungeregion Syd: 

Sekretariat 6.600 7.830 8.607 8.607 8.607 8.607 

Skoler 389.340 406.173 399.306 399.306 399.306 399.306 

Dagtilbud 215.404 203.687 194.919 194.919 194.919 194.919 

Sundhed og Forebyggelse 17.956 23.396 19.046 19.046 19.046 18.429 

Ungdomsskole 28.104 30.260 28.832 28.832 28.832 28.832 

I alt 657.404 671.346 650.710 650.710 650.710 650.093 

Børne- og Ungeregion Vest: 

Sekretariat 5.689 6.066 6.231 6.231 6.231 6.231 

Skoler 308.463 320.267 310.709 310.709 310.709 310.709 

Dagtilbud 217.102 205.665 196.687 196.444 196.444 196.444 

Sundhed og Forebyggelse 20.177 24.846 24.283 24.283 24.283 23.663 

Ungdomsskole 28.724 27.558 26.919 26.919 26.919 26.919 

Musikskole 6.929 6.875 6.889 6.889 6.889 6.889 

I alt 587.084 591.277 571.718 571.475 571.475 570.855 

Familie- og Velfærdsafdelingen:  

Sekretariat 11.550 11.737 9.875 9.875 9.875 9.875 

Familie- og velfærdsafde-

lingen centralt 
345 15.532 15.532 15.532 15.532 15.532 

Odense Tandpleje 46.517 39.229 42.738 42.738 42.738 42.738 

Specialpædagogisk råd-

givning 
43.983 41.517 41.517 41.517 41.517 41.517 

Børneterapien 9.232 10.057 10.057 10.057 10.057 10.057 

Sprogets hus 5.873 6.818 6.818 6.818 6.818 6.818 

Børne- og Ungerådgiv-

ning Handicap 
106.711 115.449 115.449 115.449 115.449 115.449 
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1.000 kr.  
(i 2016 priser) 

Regnskab 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Børne- og Ungerådgiv-

ning Social 
248.384 188.030 200.505 198.546 198.546 198.546 

Indsatser til Børn og Unge 79.733 79.733 79.733 79.733 79.733 79.733 

I alt  552.328 508.102 522.224 520.265 520.265 520.265 

       

Fællesregionalt: 

Skoler 88.976 93.192 93.045 93.358 93.358 93.358 

Dagtilbud 96.416 105.637 118.024 119.040 119.040 119.040 

I alt 185.392 198.829 211.069 212.398 212.398 212.398 

Almen/speciel: 

Skoler -51.657 -49.612 -51.098 -51.098 -51.098 -51.098 

I alt  -51.657 -49.612 -51.098 -51.098 -51.098 -51.098 

Driftsudgifter i alt 2.751.058 2.789.768 2.710.862 2.698.227 2.691.016 2.690.974 

Anlæg 

Strategiske funktioner: 

Talent, potentiale og 

mønsterbrud 
 5.000 5.000 5.000   

Anlægsudgifter i alt  5.000 5.000 5.000   
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Indledning 
Byrådet har vedtaget en økonomisk stra-

tegi, der fastlægger kort- og langsigtede 

målsætninger og styringsmodeller med 

konsekvenser for den samlede kommunale 

økonomi, herunder bl.a. retningslinjer for 

styring af Odense Kommunes likviditet og 

låneportefølje (gældspleje). 

Borgmesterforvaltningen giver i henhold 

til den økonomiske strategi 2 gange årligt 

en samlet status for Odense Kommunes li-

kvide aktiver og låneportefølje. Afrappor-

teringen sker i forbindelse med budget-

processen (budgetforslaget) samt i forbin-

delse med regnskabsaflæggelsen (årsrap-

porten).  

Overordnede forventninger – likviditet og gælds-
pleje 2015 
Det fortsat lave renteniveau har medvirket 

til at mindske renteudgifterne på Odense 

Kommunes variabelt forrentede lån. Prog-

noser viser dog fortsat, at de danske renter 

på lidt længere sigt vil genoptage en grad-

vist opadgående trend.  

 

På tidspunktet for udarbejdelse af budget-

forslaget for 2016 er det forventningen, at 

Odense Kommunes nettorenter for 2015 

samlet set vil blive realiseret på niveau 

med det korrigerede budget for 2015. 

Likviditet  
Odense Kommunes samlede likviditet om-

fatter kommunens kassebeholdning samt 

deponerede midler. I forbindelse med den 

løbende likviditetsstyring af de likvide 

midler opdeles likviditeten i hhv. ”Driftsli-

kviditet”, som omfatter daglige konti i 

kommunens pengeinstitut, og ”Over-

skudslikviditet, som omfatter deponerede 

midler og den del af kassebeholdningen, 

som ikke aktuelt er placereret på daglige 

bankkonti.  

Sammenhæng mellem kassebeholdning/ 

deponering jf. kommunens regnskab og 

placeringen af kommunens likviditet i 

pengeinstitut på daglige bankkonti eller 

kapitalplejedepot fremgår af nedenstå-

ende diagram. 

Status på likviditet og gældspleje 
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Driftslikviditet 
Der styres løbende efter, at den daglige 

driftslikviditet målt som gennemsnit over 

hele året udgør ca. 0 kr. I takt med, at der 

evt. måtte mangle likviditet på daglige 

bankkonti foretages omveksling fra kom-

munens kapitalplejedepoter til daglige 

bankkonti. Såfremt der i kortere perioder 

vurderes at være overskydende likviditet 

på daglige konti i banken, foretages der 

evt. aftaleindskud i pengeinstitutter. Der 

er store månedlige udsving i kommunens 

driftslikviditet på op til +/- 1 mia. kr. En 

gennemsnitlig driftslikviditet på 0 kr. op-

nås ved indestående på bankkonti på 0-

200 mio. kr. primo måneden og træk på 

kreditfacilitet på 500-700 mio. kr. ultimo 

måneden. 

Overskudslikviditet/ka pitalpleje  
Odense Kommunes overskudslikviditet 

udgør pr. 30. juni 2015 ca. 1,7 mia. kr., som 

er placeret i kapitalplejedepoter hos 4 ka-

pitalforvaltere. Den overordnede placering 

af likviditeten fremgår af nedenstående ta-

bel: 

 

Overskudslikviditet ultimo 

31.12.2014 30.06.2015 ** Investe-

rings- 

ramme 
Mio. kr. Andel Mio. kr. Andel 

Kapitalplejedepoter: 

Danske stats- og realkredit obl. 1.567 78 % 1.410 83 %   min. 75 % 

Investeringsforeninger:       max. 25 % 

Aktier 275 14 % 185 11 %   max. 15 % 

Virksomheds- og statsobl. 166 8 % 110   6 %   max. 15 % * 

Samlet overskudslikviditet 2.008 100 % 1.705 100 %  

 * Fra 10 % op til max. 15 % afhængig af rating 

 ** Der er i januar 2015 omvekslet 400 mio. kr. til daglig likviditet. 
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Odense Kommunes kapitalplejedepoter 

har pr. 30. juni 2015 ÅTD givet et afkast på 

ca. 1,25 %. Dette vurderes som tilfredsstil-

lende set i forhold til den finansielle uro 

hen over sommeren 2015 afledt af situati-

onen i Grækenland. 

For året 2015 som helhed er det fortsat for-

ventningen, at der realiseres et afkast, der 

ligger på niveau med forventningen i det 

korrigerede budget om et afkast for hele 

2015 på 3,0 %. 

Det endelige resultat afhænger af udviklin-

gen på de finansielle markeder, herunder 

timing og hastighed af den forventede ren-

testigning. Såfremt de danske renter i lø-

bet af efteråret genoptager en gradvist op-

adgående trend, vil det medføre, at kurs-

værdien af kommunens obligationsbe-

holdning falder, hvilket dermed kan sætte 

afkastet af kommunens overskudslikvidi-

tet under pres.  

Gældspleje 
Odense Kommunes skattefinansierede lån 

udgør ca. 1 mia. kr., hvoraf hovedparten 

(ca. 97 %) er optaget i Kommunekredit og 

er omfattet af løbende gældspleje.  

Den aktuelle sammensætning af lånepor-

teføljen hos Kommunekredit pr. 30. juni 

2015 inkl. tilhørende renteswapaftaler er 

vist i diagrammet nedenfor: 

 

 

 

Nye lån optages som udgangspunkt altid 

med variabel rente. Som led i kommunens 

gældspleje foretages der løbende vurde-

ring af, hvorvidt der skal ske justering af 

lånesammensætningen mht. fast eller va-

riabel rente. I forbindelse med afdækning 

af renterisikoen på låneporteføljen anven-

des simple renteswap-aftaler. En rente-

swap er en aftale om på bestemte tids-

punkter at betale (modtage) fast rente og 

modtage (betale) variabel rente i samme 

valuta.  

Renteafdækning via renteswap-aftaler an-

vendes i stedet for almindelige fast rente 

lån, idet lånerenten på renteswap-aftaler 

med fast rente erfaringsmæssigt er ca. 

0,50-0,70 procentpoint lavere end på til-

svarende lån med fast rente. Kommune-

kredit har ultimo 2014 lanceret en ny lån-

type, der har samme karakteristika som af-

DKK fast; 
60%

DKK 
variabel; 

40%
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dækning via renteswap-aftale. Denne lån-

type forventes anvendt fremadrettet ved 

optagelse af nye lån med fast rente. 

 

Den gennemsnitlige rente af låneporteføl-

jen forventes i 2015 at udgøre ca. 1,85 % i 

2015 med baggrund af aktuelle prognoser. 

For hele året 2015 forventes renter af skat-

tefinansieret gæld som minimum at balan-

cere med det korrigerede budget for 2015.
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Bilag 
 

 

Gennemgang af "Aftale om kommunernes Øko-
nomi for 2016" med fokus på konsekvenserne for 
Odense Kommune  
Den 3. juli 2015 indgik regeringen og KL 

aftale om kommunernes økonomi for 

2016. I dette notat gives der en sammen-

fatning af aftalen med særlig fokus på kon-

sekvenser for Odense Kommune.  

Odense Kommune afventer fortsat de spe-

cifikke tal fra KL med henblik på konkret 

udmøntning af aftalens konsekvenser.  

Den overordnede vurdering er, at de øko-

nomiske forudsætninger, som lå til grund 

for rammeudmeldingssagen for Budget 

2016, fortsat holder for 2016, hvilket i sær-

lig grad skyldes, at kommunerne også for 

2016 får et ekstraordinært finansierings-

tilskud. Dog har økonomiaftalen medført 

et nyt tiltag i form af et årligt ompriorite-

ringsbidrag, som vil give kommunerne væ-

sentlige udfordringer allerede fra 2017 og 

frem. For Odense Kommune vil det betyde 

et stigende nettobidrag i årene 2016-2019 

på 17,7 mio. kr. i 2016, 103 mio. kr. 2017, 

188 mio. kr. i 2018 og 273 mio. kr. i 2019. 

Hvorvidt nogle af midlerne fra ompriorite-

ringsbidraget prioriteres tilbage til kom-

munerne vides ikke, da dette aftales hvert 

år i de kommende økonomiaftaler. 

Hovedelementerne i økonomiaftalen for Budget 
2016 
 Der indføres et kommunalt ompriori-

teringsbidrag på 1 pct. årligt fra 2016 

til 2019. For 2016 svarer det til 2,4 

mia. kr. på kommuneplan. 

Regeringen og KL er enige om, at der 

tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommu-

nerne i 2016 til prioriterede indsatser 

på de borgernære serviceområder, 

herunder ældre, børn og folkeskole. 

Netto skal kommunerne derfor bidrag 

med 0,5 mia. kr. i 2016. 

 Kommunernes serviceramme vil ud-

gøre 237,4 mia. kr. i 2016 inklusive re-

guleringer i medfør af DUT mv. 

Gennemgang af økonomiaftale 
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 Der er enighed om, at kommunernes 

anlægsinvesteringer i 2016 udgør 16,6 

mia. kr. 

Heraf udmøntes 2 mia. kr. fra Kvali-

tetsfonden i 2016 til et løft af de fysiske 

rammer i folkeskolen, daginstitutio-

ner og på ældreområdet.  

 Der ydes et ekstraordinært finansie-

ringstilskud i 2016 på 3,5 mia. kr. i 

2016. 

 Ældremilliarden omlægges til bloktil-

skuddet. 

 Der vil igen blive etableret en ordning 

med mulighed for skattenedsættelser 

og -forhøjelser.  

 Regeringen og KL enige om, at såvel 

det ekstraordinære integrationstil-

skud på 200 mio. kr. samt investe-

ringstilskuddet på 125 mio. kr. videre-

føres i 2016 med henblik på at under-

støtte kommunernes modtagelse og 

integration af flygtninge mv. 

I nedenstående afsnit er en mere detaljeret 

beskrivelse af de enkelte elementer i Øko-

nomaftalen. 

Omprioriteringsbidrag 
Regeringen har i sit regeringsgrundlag til-

kendegivet, at der skal indføres et omprio-

riteringsbidrag de næste fire år, så der kan 

frigøres ressourcer til statslig politisk pri-

oritering via effektiviseringer. 

Regeringen har tilkendegivet, at de fri-

gjorte midler vil blive udmøntet hen over 

regeringsperioden til prioriterede indsat-

ser, herunder til bl.a. sundhed, ældre og 

tryghed. 

Regeringen vil tage initiativ til at indar-

bejde et omprioriteringsbidrag i det kom-

munale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 

2016 til 2019. Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. 

årligt fra 2016 og frem for alle landets 

kommuner. 

Dog er Regeringen og KL er enige om, at 

der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommu-

nerne i 2016 til prioriterede indsatser på 

de borgernære serviceområder, herunder 

ældre, børn og folkeskole.  

Regeringen og KL er enige om, at det er af-

gørende, at omprioriteringsbidraget i så 

fald omfatter hele den offentlige sektor, 

idet regeringen klart har tilkendegivet, at 

den vil prioritere sundhed. De årlige om-

prioriteringsbidrag forudsættes hvert år 

genudmøntet i de årlige økonomiforhand-

linger og finanslovforhandlinger til forde-

ling mellem stat, regioner og kommuner. 

Odenses andel af omprioriteringsbidra-

get udgør 85,0 mio. kr. årligt. Odense 

Kommune vil få 67,3 mio. kr. retur i 2016 

til prioriterede borgernære serviceområ-

der. Netto mister Odense Kommune der-

ved 17,7 mio. kr. i 2016, mens det er uvist, 

hvor stort nettotabet vil være i overslag-

sårene. 

Regeringen har hermed lagt op til, at der 

hvert år skal findes nye effektiviseringer 

til finansiering af omprioriteringsbidra-

get, hvilket vil betyde, at Odense Kom-

mune hvert år skal finde nye varige be-

sparelser/effektiviseringer for 85 mio. kr.  

De kommende økonomiaftaler vil vise i 

hvilket omfang dele af omprioriteringsbi-

dragene føres tilbage til kommunerne, og 
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med hvilke bindinger. Odense Kommune 

har været i dialog med KL, som anbefaler, 

at kommunen laver besparelser/effektivi-

serer for 85 mio. kr. hvert år for at kunne 

imødekomme omprioriteringsbidraget.  

Bloktilskuddet vil blive reguleret med dels 

omprioriteringsbidrag og dels de midler, 

som tilbageføres. 

Figur: Odenses forventede andel af omprioriteringsbidrag og tilbageførte midler til prioriterede borgernære serviceom-
råder for 2016-2019 i mio. kr. 

 

Rammer for realisering af omprioriteringsbidra-
get 
Regeringen ønsker at bevare en stærk de-

central offentlig sektor med et stærkt poli-

tisk lederskab. Kommunerne spiller såle-

des en stor rolle i forbindelse med refor-

mer og fornyelsen af den offentlige service. 

Det bærende princip for samarbejdet mel-

lem stat og kommuner skal fortsat være 

mål- og rammestyring.  

Løbende effektivisering er en central mål-

sætning for både regeringen og kommu-

nerne. Det er et lokalt ansvar at sikre de 

nødvendige effektiviseringer, hvorfor re-

geringen vil understøtte kommunernes fri-

hed til at tilrettelægge effektiviseringer ef-

ter lokale forhold. 

Regeringen vil arbejde for, at prioriterin-

ger af de kommunale velfærdsområder 

ikke sker i form af puljer eller med bindin-

ger på kommunernes muligheder for at 

prioritere.  

Regeringen og KL vil i september 2015 

drøfte konkrete forslag til markante regel-

forenklinger mv., der giver kommunerne 

de fornødne styrings- og prioriteringsmu-

ligheder, herunder bl.a. liberalisering af 

planloven samt forenkling af beskæftigel-

seslovgivningen mv.  
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Odense Kommune vil følge dette arbejde, 

og inddrage resultaterne i det videre ef-

fektiviseringsarbejde i kommunen. 

Serviceramme og anlægsniveau for 2016 
Økonomiaftalen indebærer, at kommu-

nernes samlede serviceudgifter i 2016 ud-

gør 237,4 mia. kr.  inklusive en omlægning 

af ældremilliarden og reguleringer i med-

før af DUT mv. 

I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes blok-

tilskud betinget af kommunernes overhol-

delse af den fastsatte serviceramme i bud-

getterne for 2016. 

Der er i 2016 taget højde for det ekstraor-

dinære løft på 600 mio. kr. med henblik på 

at imødegå lokale udfordringer, der følger 

af folkeskolereformen. Dermed udgør 

kommunernes bloktilskud mv. 74,0 mia. 

kr. i 2016.  

Den tekniske servicerammen for 2016 for 

Odense Kommune er 7,711 mia. kr. Ande-

len af det betingede bloktilskud udgør 

106,2 mio. kr. for Odense Kommune. 

Odense Kommunes andel, svarende til 

21,0 mio. kr., af det ekstraordinære løft 

som følge af folkeskolereformen, blev i 

forbindelse med Budget 2014 udmøntet til 

Børn- og Ungeudvalget, og der er således 

ikke tale om nye penge. 

Regeringen og KL er enige om, at kommu-

nernes investeringer i 2016 udgør 16,6 

mia. kr.  

Der er enighed om, at kommunerne fore-

tager en gensidig koordinering af anlægs-

budgetterne med henblik på at sikre, at 

kommunerne under ét overholder det 

samlede anlægsniveau. 

For at bidrage til overholdelse af den 

samlede anlægsramme på landsplan, kan 

det være nødvendigt at forskyde anlægs-

projekter i Odense Kommune. 

Balancetilskud og ekstraordinære finansierings-
tilskud i 2016 
Hvert år fastsættes balancetilskuddet såle-

des, at der er balance mellem de samlede 

kommunale udgifter og indtægter for 

kommunerne under ét. 

Regeringen og KL er enige om, at der, ud 

over balancetilskuddet, fastsættes et eks-

traordinært finansieringstilskud på 3,5 

mia. kr. i 2016. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. 

som grundtilskud til alle kommuner og 2 

mia. kr. fordeles på baggrund af kommu-

nernes grundlæggende økonomiske vilkår. 

Odense Kommunes andel af det ekstraor-
dinære engangstilskud udgør i alt 195,0 
mio. kr., hvilket er godt for 2016, men bi-
drager ikke i overslagsårene, hvilket er en 
udfordring – særligt sammenholdt med 
omprioriteringsbidraget.  

Endvidere afsættes der en lånepulje på 

500 mio. kr. med henblik på en styrkelse 

af likviditeten i vanskeligt stillede kommu-

ner.  

Grundet Odense Kommunes fornuftige 

likviditetsmæssige situation vil der ikke 

blive ansøgt om lån fra denne lånepulje.  

Ældremilliarden omlægges til bloktilskuddet 
I forlængelse af, at regeringen vil arbejde 

for, at prioriteringer af de kommunale vel-

færdsområder ikke sker i form af puljer el-

ler med bindinger på kommunernes mu-

ligheder for at prioritere, er det besluttet at 

omlægge tilskuddet til ældreområdet på 1 

mia. kr. årligt til bloktilskuddet fra 2016. 
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Det vil spare kommunerne for bureaukrati 

og samtidig styrke kommunernes mulig-

hed for prioritering af midlerne.  

Odense Kommunes andel af ældremilliar-

den er ca. 35,4 mio. kr. i 2016. Det er op til 

en politisk prioritering, hvordan midlerne 

skal anvendes i Odense Kommune. 

Pulje til skattenedsættelse 
Der er forudsat en uændret kommunal 

skattefastsættelse for kommunerne under 

ét. Der er dog enighed om, at nogle kom-

muner skal have mulighed for at hæve 

skatten i 2016 inden for en ramme på 200 

mio. kr. Forudsætningen herfor er, at an-

dre kommuner sætter skatten tilsvarende 

ned. Med henblik på at understøtte dette 

etableres der en tilskudsordning til de 

kommuner, som nedsætter skatten i 2016. 

Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 

pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 

og 2018 og 25 pct. i 2019. Tilskudsordnin-

gen finansieres af staten. Hvis der gen-

nemføres skattenedsættelser på over 200 

mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. 

Odense Kommune har i forbindelse med 

budget 2015 lavet en ny plan for aftrap-

ning af dækningsafgiftspromillen på mi-

nimum 0,2 promillepoint årligt. 

Dækningsafgiftspromillen er i 2015 på 

3,8 promille. Ved en nedsættelse på 0,2 

promillepoint til 3,6 promille i 2016 vil det 

give en samlet mindreindtægt på 12,8 

mio. kr. i budgetperioden, hvoraf 6,4 mio. 

kr. forventes at blive kompenseret igen-

nem tilskud fra skattenedsættelsespuljen. 

 
 
 

Det nære sundhedsvæsen 
En fremtidig effektiv ressourceudnyttelse 

på sundhedsområdet kræver et sammen-

hængende sundhedsvæsen, hvor almen 

praksis og kommunerne har mulighed for 

at aflaste sygehusvæsenet. De nære sund-

hedstilbud bør tilpasses til den nye syge-

husstruktur, så overbelægninger på de me-

dicinske afdelinger undgås. Det er således 

afgørende, at færdigbehandlede patienter 

hurtigt kommer tilbage til hverdagen. Der 

skal endvidere skabes bedre sammenhæng 

mellem sundhedsområdet og øvrige vel-

færdsområder, såsom social-, ældre- og 

beskæftigelsesområdet. 

Regeringen og KL er enige om, at der sam-

men med Danske Regioner igangsættes et 

udvalgsarbejde, som skal udarbejde en 

samlet plan for udbygning af det nære 

sundhedsvæsen. 

Odense Kommune følger arbejdet med det 

nære sundhedsvæsen og de kommunale 

konsekvenser tæt. 

Ekstraordinært antal flygtninge og asylansøgere 
Regeringen har fremsat lovforslag om at 

stramme vilkårene for asylansøgere. Kom-

munerne står dog fortsat over for at skulle 

modtage og integrere et betydeligt antal 

flygtninge og familiesammenførte. På den 

baggrund er regeringen og KL enige om, at 

såvel det ekstraordinære integrationstil-

skud på 200 mio. kr. samt investeringstil-

skuddet på 125 mio. kr. videreføres som 

engangsbeløb i 2016.  

I 2015 fik Odense Kommune i alt 9,3 mio. 

kr. som følge af det store flygtningepres, 

fordelt på 3,9 mio. kr. ved investeringstil-

skuddet og 5,4 mio. kr. ved integrations-

tilskuddet. Midlerne blev udmøntet til 
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Børn- og Ungeudvalget med 3,7 mio. kr. 

og Beskæftigelses- og Socialudvalget med 

5,6 mio. kr. 

Odenses andel af investeringstilskuddet 

og integrationstilskuddet for 2016 forven-

tes at udgøre et tilsvarende niveau, men 

beløbet kendes først, når fordelingen af 

flygtninge og asylansøgere i 2016 kendes. 

Tilskuddene for 2016 vil blive udmøntet 

efter en politisk prioritering i løbet af bud-

getåret. 

Øvrige temaer i økonomiaftalen 
Regeringen og KL er enige om i efteråret 

2015 at drøfte størrelsen på grundkapital-

indskuddet fra 2017 og frem. 

Regeringen vil gennemføre et eftersyn af 

erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle 

og fokusere midlerne og vil inden for disse 

rammer drøfte de funktionelle regioners 

rolle i erhvervs-fremmeindsatsen med 

kommunerne. 

Odense Kommune vil følge eftersynet tæt, 

og se det i lyset af det pågående arbejde 

med Byregion Fyn. 

Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 

mio. kr. i 2016, heraf 50 mio. kr., jf. den 

politiske aftale om refusion og udligning. 

I forhold til særtilskudspuljen har Odense 

Kommune ansøgt om Social- og Inden-

rigsministeriet om et 3-årigt udviklings-

partnerskab fra 2015, hvilket årligt for-

ventes at indbringe 19,7 mio. kr. til 

Odense Kommune. Odense Kommune er i 

dialog med Social- og Indenrigsministe-

riet om en afklaring på udviklingspart-

nerskabet, der afventer den nye ministers 

godkendelse, hvilke har været udsat 

grundet folketingsvalget.  

Der afsættes lånepuljer på i alt 0,8 mia. kr. 

målrettet små kommuner med behov for 

større strukturelle investeringer (eksem-

pelvis på borgernære områder) samt til in-

vesteringer med et effektiviseringspotenti-

ale. Halvdelen finansieres af staten.  

Odense Kommune kommer ikke i betragt-

ning til denne lånepulje. 

Det er forudsat, at kommunernes overfør-

selsudgifter vil udgøre 71,6 mia. kr. i 2016, 

og at kommunernes udgifter til forsørgelse 

og aktivering af forsikrede ledige mv. vil 

udgøre 11,9 mia. kr. i 2016. Niveauerne er 

inklusive konsekvenserne af refusionsom-

lægningen, og de skønnede udgifter er så-

ledes betinget af Folketingets vedtagelse af 

lovforslaget, der implementerer refusions-

omlægningen. 

Konsekvenserne af refusionsomlægnin-

gen for Odense Kommune kendes endnu 

ikke, da der afventes uddybende materi-

ale og beregninger fra KL, men området 

vil indgå i det videre budgetarbejde, samt 

være et særligt tema i budgettet for 2016. 
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I dette bilag gives en status på optimering 

af rammen, som er et af udvalgenes bud-

getbidrag til Budget 2016 og frem. 

Der skal konstant arbejdes med at opti-

mere driften i udvalgene. Det gøres ved at 

have fokus på produktivitet og effektivitet, 

og det gøres ved at anvende effektstyring 

helt ud i den borgernære drift. Der skal 

være fokus på at gøre mere af det, der vir-

ker, og afvikle det, som ikke virker. Her er 

det vigtigt at have byrådets 8 effektmål 

som ledetråde. Der skal være plads til ud-

fordringer og forandringer, så fokus ikke 

kun er på at gøre det billigere, men samti-

dig også at lave bedre velfærd for borgeren. 

For at fastholde udvalgene i konstant at ar-

bejde i dette spor indlægges der i dette 

budget og fremadrettet en optimering af 

rammen på 0,5 pct. af driftsområder med 

overførselsadgang korrigeret for fælles 

områder under Økonomiudvalget. På den 

måde vil det være en naturlig del af udval-

genes arbejde at have fokus på at optimere 

egne områder. Dette gavner fælleskabet, 

for på den måde vil der blive skabt råde-

rum, som kan imødegå udfordringer og 

eventuelt bruges til politiske prioriterin-

ger. 

By- og Kulturudvalget har efterfølgende 

behandlet deres budgetbidrag vedr. finan-

siering af rammereduktionen en ekstra 

gang. Det reviderede budgetbidrag fra By- 

og Kulturudvalget er, ligesom de øvrige 

udvalgs budgetbidrag, beskrevet nærmere 

nedenfor. 

 

Udvalgene har skullet finde følgende opti-

mering: 

Optimering af ramme fordelt på udvalg 
1.000 kr. – 2016-priser Pct. 2016 og frem 

Økonomiudvalget 7,1  2.485  

By- og Kulturudvalget 16,4  5.740  

Ældre- og Handicapudvalget 28,9  10.115  

Beskæftigelses- og Socialudvalget 8,9  3.115  

Børn- og Ungeudvalget 38,7  13.545  

I alt 100  35.000  

Note. ”+”= udgift, ”-”=indtægt 

Optimering af ramme 
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I nedenstående tabel gives et samlet over-

blik over, på hvilke områder optimerin-

gen realiseres i de enkelte udvalg. 

 

 

 

 

 

Optimering af ramme 
1.000 kr. - 2016-priser 2016 2017 2018 2019 

Økonomiudvalget:     

It, digitalisering og Business intelligence 1.300 1.300 1.300 1.300 

Internationalt samarbejde – fra venskabsbyer til globali-
sering 

185 185 185 185 

Mere værdiskabende indsatser på HR-området 500 500 500 500 

Mange bække små 500 500 500 500 

I alt  2.485 2.485 2.485 2.485 

By- og Kulturudvalget: 

Personalereduktioner i stabene 300 300 300 300 

Reduktion af budget til renovering af fortov 633 633 633 633 

Reduktion af budgettet til genplantning til bytræer 700 700 700 700 

Kollektiv trafik finansieres af udbuddet vedr. kollektiv 
trafik 

1.000 1.000 1.000 1.000 

Prioritering inden for kerneopgaven 0 1.000 1.000 1.000 

Jordforsyning 1.000 0 0 0 

Centralisering og prioritering på IT-området 500 500 500 500 

Optimering af forbrugsafgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 

Velfærdsteknologi 500 500 500 500 

Udbud 1.000 1.000 1.000 1.000 

Ingen midler til ”Ytringsfriheden” 306 306 306 306 

Rammebesparelse på forvaltningens samlede budget 1.763 1.763 1.763 1.763 

Tildeling til byggesagsområdet -2.962 -2.962 -2.962 -2.962 

I alt 5.740 5.740 5.740 5.740 

Ældre- og Handicapudvalget: 

Puljen til mere tid til omsorg  6.528 5.880 5.340 5.340 

Plejeboligområdet 1.710 2.590 3.180 3.180 

Træningsområdet 627 515 575 575 
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1.000 kr. - 2016-priser 2016 2017 2018 2019 

Flexsystemet og optimering af administrative arbejds-
gange 

1.240 1.120 1.020 1.020 

I alt 10.115 10.115 10.115 10.115 

Beskæftigelses- og Socialudvalget: 

Nedlæggelse af Forretningsudvikling i Staben 3.115 3.115 3.115 3.115 

I alt 3.115 3.115 3.115 3.115 

Børn- og Ungeudvalget: 

Rest råderum fra reserverede midler 8.770 5.609 7.429 7.429 

Ørbækvej 100  605 605 605 605 

Knastbudgetter 2.420 2.670 2.670 2.670 

Anvendelse af IT-systemer 150 150 150 150 

Vanguard i pladsanvisningen 150 150 150 150 

Kompetenceudvikling 750 750 750 750 

Fanø/OPAD 400 400 400 400 

Ungdomsskolen 300 300 300 300 

Kapacitetstilpasning i forbindelse med faldende børnetal 0  1.091 1.091 1.091 

Enkeltstående reduktion i 2017 finansiering via sparsom-
melighed 

 0 1.820 0  0  

I alt 13.545 13.545 13.545 13.545 

     

Samlet 35.000 35.000 35.000 35.000 

Note. ”+”= udgift, ”-”=indtægt 

På de næste sider præsenteres samtlige 

optimeringstiltag fordelt på udvalg.

 

Økonomiudvalget: 
It, digitalisering og business intelligence  
It-området er konstant i udvikling. Der 

skabes kontinuerlig nye og bedre it-løsnin-

ger, som letter arbejdet i hverdagen. Med 

den nye business intelligence er der mulig-

hed for at se nye sammenhænge og bear-

bejde store datamængder. Det forventes at 

kunne optimere området.  

Internationalt samarbejde – fra venskabsbyer til 
globalisering  
Odense kommune har i en årrække plejet 

venskaber med store byer i udlandet. Med 
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globaliseringen og den teknologiske ud-

vikling er samarbejdsformen blevet foræl-

det, hvorfor der i fremtiden vil blive satset 

mere bredt på flere byer med mindre for-

melle bindinger. Der vil derudover være 

mere fokus på enkelte byer i forhold til vi-

densdeling og samarbejde på konkrete 

områder.  

Mere værdiskabende indsatser på HR-området  
Der igangsættes initiativer, som skal være 

med til at optimere HR-området i forhold 

til at kunne levere det, som efterspørges i 

organisationen og skære det væk, som ikke 

har den ønskede effekt.  

Mange bække små  
Som en naturlig del af Borgmesterforvalt-

ningens udvikling vil der ske en løbende 

optimering og tilpasning af arbejdsopga-

ver og processer i de enkelte kontorer. Der 

vil her være fokus på sparsommelighed og 

at skabe værdi for pengene og dermed ef-

fekt. 

 

 
 

By- og Kulturudvalget: 
Personalereduktioner i stabene 
I stabsfunktionerne vil en reduktion af 

lønbudgettet medføre en lavere grad af 

tværgående understøttelse af forvaltnin-

gen.  

Reduktion af budget til renovering af fortov  
Reducering af budget til fortove vil i 2016 

betyde, at fortovene på Ingrids Allé ikke 

bliver renoveret. Efterfølgende år vil reno-

veringen blive reduceret med ca. 350 m 

fortov pr år.  

Reduktioner af budgettet til genbeplantning af 
bytræer  
Budgettet til genplantning af bytræer re-

duceres til ca. 2/3 af budgettet. Dette un-

derstøtter ikke den vedtagne strategi for 

bytræer, der netop søger at fastholde 

23.000 bytræer i Odense, give større vari-

ation af bytræer, sikre flere sunde og gamle 

bytræer og igangsætte initiativer om Part-

nerskabstræer.  

Kollektiv trafik finansieres af udbuddet vedr. kol-
lektiv trafik  
Optimeringen findes som en del af den be-

sparelse, der hentes på udbud af kollektiv 

trafik.  

Prioritering inden for kerneopgaverne 
Forvaltningen har i et par år kørt en stra-

tegiproces med fokus på helhedsorienteret 

opgaveløsning i et udefra og ind perspek-

tiv. Der sættes nu gang i en strategi- og 

kulturudviklingsproces, hvor der sættes 

fokus på kerneopgaven i By- og Kulturfor-

valtningen og kvaliteten i løsningen af ker-

neopgaven, hvilket forventes at kunne op-

timere områdets budget. 

Jordforsyning 
Omprioritering af 1 mio. kr. fra salgsind-

tægter på jordforsyning (anlæg) til drift i 

2016. 

Centralisering og prioritering på IT-området 
Forvaltningen har i forbindelse med æn-

dringen af organisationen centraliseret 
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alle IT-opgaver og der igangsættes initiati-

ver, som skal være med til at optimere IT-

området. 

Optimering af forbrugsafgifter 
Forvaltningen vurderer løbende udviklin-

gen i elpriserne i samarbejde med en eks-

tern part. Ved det seneste udbud af mar-

keds-el blev der opnået en gunstig aftale. 

Det vurderes at kunne give et provenu.  

Velfærdsteknologi 
Området for velfærdsteknologi er i kon-

stant udvikling. Der skabes kontinuerligt 

nye og bedre teknologiske udviklinger, 

som letter arbejdet i hverdagen. Det for-

ventes at finde projekter, som tilsammen 

kan skabe et merprovenu. 

Udbud 

Udbud er et af de væsentligste virkemidler, 

som By- og Kulturforvaltningen kan an-

vende i forbindelse med det fortløbende 

arbejde med at sikre økonomisk råderum. 

Forvaltningen skønner, at der kan hentes 

et provenu på udbud og nytænkning af ud-

budsformer. 

Ingen midler til ”Ytringsfriheden” 
De afsatte midler til særlige initiativer om-

handlende ytringsfrihed indgår til dæk-

ning af besparelsen. 

Rammebesparelse på forvaltningens samlede 
budget  
Den resterende besparelse findes ved en 

rammereduktion på forvaltningens sam-

lede budget. 

Tildeling til byggesagsområdet
5 
Siden byrådet i forbindelse med Budget 

2014 afskaffede byggesagsgebyret, har der 

været et ekstra pres på byggesagsbehand-

lingen, hvorfor der omprioriteres flere 

midler til området, således at vækstdags-

ordenen understøttes, og det er muligt at 

fastholde serviceniveauet og herigennem 

sikre virksomheder og borgere gode betin-

gelser for vækst i kommunen. 

 

 

Ældre- og Handicapudvalget: 
Pulje til mere tid til omsorg 
Puljen til Mere tid til omsorg blev oprettet 

i 2007. Puljen var tiltænkt borgere, der har 

et behov for ekstra tid omsorg. Med imple-

menteringen af de 12 rehabiliteringsfor-

løb, der sikrer, at alle borgere mødes med 

den rehabiliterende tilgang, vurderes pul-

jen ikke længere at have sin relevans. Dette 

fordi, at borgeren tildeles et rehabilite-

ringsforløb alt efter hvilken livssituation, 

                                                   
55 Området tildeles også 1 medarbejder som følge af skarp ledelse 

borgeren befinder dig i, og alt efter hvilken 

evne borgeren har til selv at koordinere sit 

forløb.  

Plejeboligområdet  
Vi skal i endnu højere grad være omkost-

ningsbevidste og hele tiden have øje for, 

om vi kan gøre tingene på andre og mere 

rentable måder. Vi skal handle rettidigt og 

kvalificeret, således vi er på forkant med 
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udviklingen. Sagt med andre ord, skal vi 

have fokus på at forbedre kvaliteten i op-

gaveløsningen for færre ressourcer.  

Træningsområdet  
I Odense Kommune har vi tre tilnærmel-

sesvist sammenlignelige træningscentre. 

Gennemsnitsprisen pr. borger pr. træ-

ningscenter er dog ikke den samme. Der 

vil derfor være et optimeringspotentiale 

ved at justere træningscentrenes budget-

ter efter det træningscenter med laveste 

gennemsnitspris pr. borger.  

Flexsystemet og optimering af administrative ar-
bejdsgange  
Det fjerde indsatsområde vedrører 

flextidsordningen og optimering af admi-

nistrative arbejdsgange. Her foreslås det, 

at flexsystemet, som de ansatte i Ældre- og 

Handicapforvaltningen bruger til at regi-

strere deres arbejdstid, afskaffes til fordel 

for en tillidsbaseret flextidsordning. Syste-

met foreslås afskaffet, da det er tidskræ-

vende og kan skabe en oplevelse af mistil-

lid blandt medarbejderne. Desuden lever 

vi i en tid, hvor man ikke nødvendigvis be-

høver være på sin arbejdsplads for at ud-

føre sit arbejde (fx er der mulighed for at 

arbejde hjemme og på alle tider af døgnet). 

Reguleringen af arbejdstiden kan således 

ske i en tillidsfuld relation mellem medar-

bejder og leder. Derudover optimeres de 

administrative arbejdsgange blandt andet 

ved hjælp af Vanguard-modellen. 

 

Beskæftigelses- og Socialudvalget: 
Nedlæggelse af forretningsudvikling i Staben  
Forvaltningen vil udmønte optimering af 

rammen ved at nedlægge Forretningsud-

vikling i Staben. Dermed bortfalder en del 

af de opgaver, der tidligere er blevet vare-

taget i denne enhed. De resterende opga-

ver bliver varetaget i andre dele af forvalt-

ningen. 

 
 

Børn- og Ungeudvalget: 
Rest råderum fra reserverede midler  
Råderummet består blandt andet af tilba-

geførte midler i forbindelse med realitets-

tjek af Økonomiudvalgets rammer i for-

hold til Sammenhængende Velfærdres-

sourcer. Herudover en besparelse på ad-

ministrativt personale i forbindelse med 

reorganiseringen af Børn- og Ungeforvalt-

ningen under overskriften Faglig support, 

ledelse og organisation, og et provenu 

skabt via løbende optimering af budget-

rammen.  

Ørbækvej 100  
Forvaltningen vil i løbet af 2015-2016 

identificere konkrete reduktionsforslag på 

administrative områder, der ikke vil på-

virke serviceniveauet i forhold understøt-

telse af de borgerrettede serviceydelser 

samt politikerbetjening. Reduktioner kan 
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eksempelvis inkludere frugtordning, plan-

teservice, kaffe samt medarbejdertimer.  

Knastbudgetter6 
Børn- og Ungeudvalget besluttede i forbin-

delse med bidrag til budget 2014, at de da-

værende 4 knaster skulle omlægges til res-

sourcebørnehuse, hvor børn fremover in-

kluderes tættere i børnehusets fællesskab.  

Omlægningen af knaster til ressourcebør-

nehuse sker i overensstemmelse med ind-

satsområderne i Ny virkelighed – Ny vel-

færd, hvor der er særlig fokus på den tid-

lige indsats, tilbud i borgerens lokalom-

råde, at få det optimale ud af kommunens 

ressourcer samt at opnå en økonomisk ge-

vinst, hvor det er muligt. 

Ved omlægningen af knaster til ressource-

børnehuse forankres tilbuddet i eksiste-

rende børnehuse og herved reduceres ud-

gifterne til ledelse og administration.  

Knasterne udfases i takt med, at børnene 

starter i et andet dagtilbud eller starter i 

skole. I 2016 udfases den sidste af de 4 

knaster. Reduktionsforslaget vil dermed 

kunne indfases fra og med 2016.  

Foruden reduktionsforslaget afsættes en 

reservation på 1,0 mio. kr. årligt, som an-

vendes til fleksibel visitation af pladser i 

ressourcebørnehusene.  

Omlægningen fra 4 knaster til ressource-

børnehuse er i den afsluttende fase. Der er 

oprettet 30 pladser i ressourcebørnehu-

sene. Der kunne tilbydes op til 28 pladser 

i de daværende 4 knaster.  

                                                   
66 Knast; Tilbud til børn med diverse funktionsnedsættelser og diagnoser, organiseret i specialgrupper på 6-7 børn.   

Anvendelse af IT-systemer  
Forvaltningen forventer at kunne opnå re-

duktioner i forhold til anvendelse af IT-sy-

stemer ved tilpasninger og effektiviserin-

ger. Reduktionerne skal findes ved bedre 

kontraktstyring, udnyttelse og videreud-

vikling af eksisterende forretningskritiske 

IT-systemer, driftsoptimering på eksiste-

rende systemer samt nedlæggelse eller 

konsolidering af eksisterende IT-systemer 

til fordel for nye genforhandlinger og IT-

systemudbud.  

Vangaurd i pladsanvisningen  
Odense Kommune arbejder med imple-

mentering af Vanguardmetoden, der ska-

ber en unik kobling mellem systemtænk-

ning og implementering via læring, som er 

med til at sikre langtidsholdbare foran-

dringer. Metoden forventes at kunne ef-

fektivisere sagsbehandlingen i Pladsanvis-

ningen. Reduktionsforslaget forventes 

ikke at have konsekvenser for serviceni-

veauet.  

Kompetenceudvikling  
Der er behov for en konkret vurdering og 

prioritering af de fremtidige aktiviteter i 

forhold til kompetenceudvikling på tværs 

af forvaltningen. I forbindelse med reorga-

niseringen af Børn- og Ungeforvaltningen 

er de strategiske kompetencemidler sam-

let således, at den samlede chefgruppe fo-

retager prioritering af midlerne. Midlerne 

anvendes blandt andet til vikardækning på 

folkeskolerne i forbindelse med kompe-

tenceudvikling af lærerne.  
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Fanø/OPAD  
Foreningen OPAD driver feriekolonier 

med driftstilskud fra Odense Kommune. 

Foreningen OPAD har til formål at etab-

lere koloniophold i skoleåret og sommer-

ferien for børn med særligt behov for 

dette, samt drive lejrskole og kursusvirk-

somhed i kommunalt regi.  

Kommunen giver driftstilskud til både 

Foreningen OPAD og Fanø-kolonien. Løn-

ninger til køkkenpersonalet på Fanø samt 

lærere og studerende på de tre kolonier af-

lønnes af driftstilskuddet til Fanøkolonien. 

Lønninger til køkkenpersonale på Jør-

gensø og Hasmark aflønnes af driftstilskud 

til OPAD. Dette betyder, at Fanø-koloni-

ens økonomi ikke kan adskilles fra de øv-

rige kolonier. Endvidere står OPAD for 

drift og vedligeholdelse af feriekoloniernes 

bygninger.  

I sommeren 2015 afholdes følgende tilbud:  

Camp Sund og Sjov Fanø: Et 5 ugers op-

hold for ca. 40 overvægtige børn. Evalue-

ringen viser gode effekter af indsatsen. 

Herudover foretager Børn & Ungeforvalt-

ningen en opfølgende indsats for børnene 

og deres familie. Omkostningerne er knap 

90.000 kr. til opfølgning, som Børn- og 

Ungeforvaltningen betaler særskilt. Cam-

pen er reduceret fra 6 til 5 uger grundet 

tidligere besparelser. Den fagprofessio-

nelle vurdering er, at opholdet ikke kan af-

kortes yderligere, hvis effekten skal fast-

holdes.  

Feriekoloni: En uges ophold for børn, der 

ikke ellers har mulighed for ferieophold 

grundet familiens økonomi. Tidligere var 

opholdene af 14 dages varighed. I 2015 af-

holdes 6 ophold af en uges varighed på 

hhv. Fanø, Hasmark og Jørgensø med 3 

lærere i de første tre uger og 3 studerende 

i de sidste 3 uger på hver af de 3 kolonier. 

Derved forventes i omegnen af 600 børn at 

komme på feriekoloni.  

Besparelsen kan udmøntes ved enten luk-

ning af Camp Sund og Sjov Fanø, nedjuste-

ring af lejraktiviteter og/eller lukning/salg 

af et kolonisted.  

Ungdomsskolen  
Den samlede ungdomsskoleramme redu-

ceres. Besparelsen kan betyde en justering 

af aktivitetsniveauet.  

Kapacitetstilpasning i forbindelse med faldende 
børnetal  
I takt med at børnetallet falder, vil der med 

udgangspunkt i øget fokus på planlægning 

og tættere styring af kapaciteten ske en til-

pasning af kapaciteten på Børn- og Unge-

udvalgets område. Der forudsættes et 

uændret serviceniveau.  

Enkeltstående reduktion i 2017 finansiering via 
sparsommelighed  
Forvaltningen vil ved at have fokus på 

sparsommelighed realisere besparelsen på 

enkeltstående områder i 2017
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Budgetanalyserne blev igangsat ved sidste 

års rammeudmeldingssag. Udgangspunk-

tet for budgetanalyserne kunne både være 

at belyse eventuelle økonomiske potentia-

ler samt potentialer i forhold til at for-

bedre kvaliteten og dermed effekten af 

indsatserne. 

De budgetanalyser, der blev igangsat, var: 

 

 Vækst og indkomstskatter 

 Biblioteksområdet 

 Energy lean på foreningslokaler 

 Handicapområdet 

 Beskæftigelse for de unge 

 

I forbindelse med udvalgets budgetbidrag 

til 2015 i maj 2014 blev der givet en status 

på de igangsatte budgetanalyser. Det er 

denne status der fremgår af dette afsnit. 

 

Område Vækst- og Indkomstskatter 

Forvaltning Borgmesterforvaltningen 

Resume 
Der er lavet en analyse af fraflytningsmøn-

stret fra Odense Kommune. Årligt flytter 

omkring 10.000 borgere til Odense. Heraf 

er to tredjedele unge mellem 18 og 29 år. 

Det vidner om en stor tiltrækningskraft på 

unge mennesker. Samtidig sker der en 

jævn fraflytning fra byen. Faktisk kan 

Odenses samlede befolkningstilvækst 

alene tilskrives den store tilflytning af 18-

23 årige. Der er analyseret, hvorfor der 

sker en jævn fra flytning fra alle andre al-

dersgrupper. 

Analysen af fraflytningsmønstrede er 

mundet ud i 14 konkrete handlingsforslag, 

som kan kategoriseres under ’Odense som 

jobby’, ’Odense som bopælsby’ og ’fra ud-

dannelsesby til bopælsby’. Generelt gæl-

der, at handlingsforslagene skal gennem-

føres i samarbejde med eller under inddra-

gelse af uddannelsesinstitutioner og er-

hvervsliv. 

Historik 
En af budgetanalyserne til 2016 er ind-

komstskatter. På Økonomiudvalgets stra-

tegiske dag den 29/10 2014 blev resulta-

terne fra den første indledende indkomst-

analyse præsenteret, og behovet for dybe-

regående analyser under vækstområdet 

blev drøftet. 

Status på udmøntning af budgetanalyserne til budget 2016 
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Økonomiudvalget bestilte i den forbin-

delse en analyse af potentialet for at fast-

holde flere højtuddannede borgere i 

Odense. Analysen skal munde ud i et kon-

kret handlingsoplæg til, hvad Odense 

Kommune kan gøre. 

Den 21/1 2015 godkendte Økonomiudval-

get afrapportering på udvalgets analyse af 

indkomstskatter til Budget 2016, hvor næ-

ste skridt var at finde frem til de indsatser, 

der mest effektfuldt kan medvirke til, at 

flere kandidater bliver boende i Odense ef-

ter endt uddannelse. 

Denne analyse skal dels ud fra registerdata 

kortlægge, hvordan fraflytningsmønstrene 

for unge ser ud, og dels skal analysen kva-

litativt undersøge, hvad der påvirker de 

studerendes fraflytning. 

Effekt og potentiale 
En højtuddannet borger i Odense bidrager 

i gennemsnit med 96.410 kr. i kommunal 

indkomstskat. Øges beskæftigelsen med i 

alt 900 højtuddannede personer i løbet af 

2015-2017, så andelen af højtuddannede 

er på niveau med Aalborg, betyder dette alt 

andet lige, at indtægterne fra indkomst-

skat stiger med 87 mio. kr. Omkring 90 

procent af denne gevinst forventes dog at 

blive modregnet i tilskud/udligning. Netto 

lyder potentialet således på 8,7 mio. kr. 

Potentialet undersøges fra en kvantitativ 

vinkel, hvor det ved hjælp af registerdata 

undersøges, hvilke fraflytningsmønstre 

der er blandt de 20-35 årige i Odense. For-

målet med denne del af analysen er at un-

dersøge potentialets størrelse nærmere 

ved at give svar på spørgsmål som ”hvor 

mange flytter?”, ”hvem er det, der flytter?” 

og ”hvor flytter de hen?”. 

Med henblik på at komme yderligere i dyb-

den gennemføres der også en kvalitativ 

analyse. Knap 40 studerende fra SDU med 

bopæl i Odense har deltaget i fokusgrup-

per, hvor de er blevet interviewet om, hvad 

de finder vigtigt for en god studieby, hvad 

der er afgørende for deres valg af bopæl ef-

ter endt uddannelse samt konkrete forslag 

til, hvordan Odense bliver endnu mere at-

traktiv. Der følger et resume af analysen 

her. 

Fastholdelse af flere højtuddannede 
Odense har som studieby en meget høj an-

del af unge mennesker, mens andelen af 

over 35 årige og andelen af 6-18 årige lig-

ger under landsgennemsnittet. Samtidig 

er der relativt få højtuddannede blandt de 

beskæftigede i Odense sammenlignet med 

de andre universitetsbyer. 

Ved at fastholde flere kandidater i Odense 

efter endt uddannelse, og derved øge an-

delen af højtuddannede beskæftigede, er 

der potentiale for at løfte det generelle ind-

komstniveau, og dermed understøtte By-

rådets og vækstpolitikkens målsætninger 

om at borgernes indkomst skal stige. Kan 

antallet af højtuddannede øges med 900 

frem mod 2018, så Odense kommer på ni-

veau med Aalborg, vil Odense Kommunes 

indtægter stige med netto 8,7 mio. kr. 

Dette potentiale er analyseret nærmere, og 

der anvises 14 konkrete forslag, der kan bi-

drage til at potentialet bliver indfriet 
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De unges flyttemønstre – hvad siger de rå 
tal? 
Årligt flytter omkring 10.000 borgere til 

Odense. Heraf er to tredjedele unge mel-

lem 18 og 29 år. Det vidner om en stor til-

trækningskraft på unge mennesker.  

Samtidig sker der imidlertid også en jævn 

fraflytning fra byen. Faktisk kan Odenses 

samlede befolkningstilvækst alene tilskri-

ves den store tilflytning af 18-23 årige. For 

stort alle andre aldersgrupper er nettotil-

flytningen negativ.  

Samtidig betyder den generelle demogra-

fiske udvikling, at antallet af borgere i den 

arbejdsdygtige alder er faldende, mens an-

tallet af ældre borgere uden for arbejds-

markedet er stigende.  

Odenses tiltrækningskraft på unge menne-

sker giver imidlertid basis for at imøde-

komme denne udfordring. Lykkes det at 

knække fraflytningskurven står Odense 

stærkt i forhold til mange andre kommu-

ner i landet. Og det er der potentiale for. 

Odense skal øge antallet af højtuddannede 

beskæftigede med 900 for at komme på ni-

veau med Aalborg. Det svarer til 5 procent 

af de 18.000 18-35 årige, der over en tre-

årig periode forlader Odense.  

En registeranalyse peger overordnet på tre 

forhold:  

For det første bliver en stor del af de 

unge fraflyttere tæt på Odense. Faktisk bli-

ver 15 procent af fraflytterne inden for en 

radius på 20 km. fra Flakhaven, og næsten 

en tredjedel inden for en radius af 40 km, 

hvilket er positivt for Byregion Fyn. Hand-

linger for at fastholde flere højtuddannede 

skal derfor målrettes de 2 ud af 3 fraflyt-

tere, der forlader Byregion Fyn, så vækst i 

Odense ikke sker på bekostning af andre 

fynske kommuner.  

For det andet er sandsynligheden for at 

flytte fra byen betydeligt større for tilflyt-

tere end for personer, der oprindeligt er fra 

Odense. Der er også en tendens til, at 

sandsynligheden for at flytte er størst for 

dem, der kommer længst væk fra. Op mod 

halvdelen af de tilflyttere, der fraflytter 

byen igen, flytter enten til København eller 

hjemstavnskommunen.  

Hvor man kommer fra har altså gennem-

gående ret stor betydning for, hvor man 

ender. Med henblik på at flere højtuddan-
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nede bliver i Odense efter endt uddan-

nelse, kan det derfor overvejes, om man 

kan gøre mere for at flere unge fra Odense 

og Fyn i første omgang vælger Odense som 

studieby. 

For det tredje er sandsynligheden for at 

flytte fra Odense betydeligt større for ven-

tende førstegangsforældre og forældre, 

hvor ældste barn er 1-6 år. Men når først 

ældste barn er startet i skole, er sandsyn-

ligheden for at flytte meget lav.  

En kvalitativ analysen kan bidrage til at få 

uddybet de forhold, der giver sig udslag i 

småbørnsfamiliers særlige flyttemønstre, 

og om Odense har særlige udfordringer på 

denne front.  Ligeledes kan en kvalitativ 

analyse bidrage til at svare på, om nem ad-

gang til (bedste-) forældre og Københavns 

karriere- og storbymuligheder er para-

metre, som Odense ikke kan konkurrere 

med. 

Hvorfor flytter kandidater efter endt ud-
dannelse – og hvad kan vi gøre ved det? 
Registeranalysen har givet anledning til 

nogle opmærksomhedspunkter i forhold 

til fastholdelse af højtuddannede. Blandt 

andet for at få udfoldet disse er der gen-

nemført en kvalitativ undersøgelse, hvor i 

alt 37 studerende fra SDU er blevet inter-

viewet. Formålet er 

 At få mere viden om, hvad der er vigtigt 

for valg af bopælsby. 

 At få forslag til konkrete handlinger der 

skal medvirke til at fastholde flere i 

Odense 

Interviewene er gennemført som tre fo-

kusgruppeinterviews. I hver gruppe indgik 

studerende, som i en forudgående spørge-

skemaundersøgelse havde svaret ’ja’, ’nej’ 

eller ’måske’ til, om de planlægger at blive 

boende i Odense. Hvert fokusgruppeinter-

view var inddelt under tre overskrifter: 

Odense som studieby, Odense som bo-

pælsby samt forslag til konkrete handlin-

ger 

Under disse overskrifter er der spurgt 

åbent ind til, hvad de studerende lægger 

vægt på i forhold til valg af fremtidig bo-

pælsby. Og hvordan Odense i deres øjne 

kan blive endnu mere attraktiv. Det har så-

ledes ikke været fastlagt på forhånd, præ-

cist hvilke temaer der skulle drøftes. Der-

imod har de studerende selv valgt og sat 

navn på de konkrete temaer.  

Analysen er mundet ud i 14 konkrete 

handlingsforslag, som kan kategoriseres 

under ’Odense som jobby’, ’Odense som 

bopælsby’ og ’fra uddannelsesby til bo-

pælsby’. Generelt gælder, at handlingsfor-

slagene skal gennemføres i samarbejde 

med eller under inddragelse af uddannel-

sesinstitutioner og erhvervsliv. 

I de næste afsnit følger først et opsumme-

rende handlingsoplæg, hvor de 14 forslag 

til konkrete handlinger fremlægges. På 

den strategiske dag den 10. juni udfoldes 

de enkelte handlingsforslag. 

Handlingsoplæg 
Odense som jobby  
Ikke er overraskende er job det parameter, 

der tillægges suverænt størst betydning, 

når de studerende skal svare på, hvad der 

kommer til at afgøre deres valg af bo-

pælsby efter endt uddannelse.  
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Odense Kommunes ambitiøse vækstpoli-

tik, hvor målet er at skabe 10.000 flere pri-

vate arbejdspladser, er derfor også helt 

central i jagten på at få flere højtuddan-

nede til at vælge Odense. 

Generelt er der et behov for mere informa-

tion om erhvervslivet og jobmulighederne 

i Odense.  

Konkrete indsatser skal sigte mod: 

 Flere relevante studiejobs og prak-

tikpladser 

 Bedre kobling mellem uddannelse 

og erhvervsliv 

Odense som bopælsby 
Generelt har interviewene tegnet et billede 

af, at de studerende har en kærlighed for 

Odense og dens særlige kendetegn. Særligt 

nævnes de mange grønne områder, de 

gode cykelforhold, et attraktivt boligmar-

ked, sommerens koncerter og festivaller 

samt at Odense generelt er en tryg by at bo 

og færdes i, også for børn.  

Ønskerne til byens fremtidige udvikling er 

fuldstændig i tråd med linjerne lagt i 

Odense Kommunes planstrategi. Odense 

skal være en levende storby, og generelt er 

der tilslutning til, at bymidten skal fortæt-

tes og omdannes, men uden at man glem-

mer de andre bydele og forstæder. Der er 

også ønsker om udvikling af havnen og 

etablering af havnebad, mens cykelfor-

hold, de grønne områder, et mangfoldigt 

kulturliv og gode børnepasnings- og skole-

tilbud også er fokuspunkter. 

Konkret foreslår de studerende følgende 

handlinger: 

 Guidede ture rundt i byen på cykel. 

 Fastholdelsespakker til stude-

rende  

 Julekort til fraflyttede borgere 

 Årlig ”vælg Odense”-kampagne  

 Endnu smidigere cyklistforhold 

 Flere cykelparkeringspladser  

 Supercykelsti fra bymidten til Cam-

pus 

 Ét samlet kulturoverblik  

 Døgnåben institution 

Fra studieby til bopælsby 
Nogle af de fremkomne handlingsforslag 

handler om byen som studieby. Men 

selvom en handling specifikt er målrettet 

Odense som studieby kan den i sidste ende 

medvirke til fastholde flere højtuddannede 

i Odense. Enten gennem øget tilknytning 

til byen eller ved at gøre det lettere for den 

studerende at vælge Odense som bopælsby 

efter endt uddannelse. 

Har man en god studietid i byen er sand-

synligheden for at vælge Odense som bo-

pælsby efterfølgende større. En grundlæg-

gende forudsætning for dette er, at der fin-

des egnede boliger, som de studerende har 

råd til at bo i. Generelt nævnes studie-

startsarrangementer som Karrusel og stu-

diefaciliteter i bymidten desuden som vig-

tige i forhold til at skabe tilknytning til 

byen.   

Konkret foreslår de studerende: 

 Ungdomsboliger til par og børnefa-

milier. 

 Mere fleksible fraflytningsregler 

for ungdomsboliger (særligt ved ledig-

hed). 

 Læsesale i bymidten.
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Område Biblioteksområdet 

Forvaltning By- og Kulturforvaltningen 

Resume 
By- og Kulturudvalget blev præsenteret for 

fire analyser på biblioteksområdet, disse 

fire analyser udviser ikke en økonomisk 

gevinst. De fire analyser giver en udvidet 

og anderledes service over for borgerne.  

Biblioteksområdet 
By- og Kulturudvalget blev i januar 2015 

præsenteret for den endelige afrapporte-

ring af budgetanalyserne. De fire analyse 

på biblioteksområdet gav følgende konklu-

sioner: 

 Etablering af Gule Timer på lo-

kalbibliotekerne: Et pilotprojekt 

med selvbetjente udvidede åbningstider 

har vist, at ordningen resulterer i, at ho-

vedbiblioteket får flere besøgende. Ord-

ningen foreslås implementeret med stu-

dentermedhjælpsbetjening på de tre 

store lokalbiblioteker i Vollsmose, Da-

lum og Tarup. 

 Læs dansk på Centralbiblioteket: 

Læringsforløbet har været en stor suc-

ces i forhold til at styrke målgruppens 

læsekompetencer samt understøtte og 

stimulere dens udvikling af aktivt med-

borgerskab. Det foreslås derfor, at Læs 

Dansk udvikles til en permanent aktivi-

tet i Odense Kommune, hvor dansk-

kursister fra Læs Dansk i Odense, som 

en integreret del af undervisningsforlø-

bet, deltager i et læringsforløb på Cen-

tralbiblioteket. 

 Etablering af Lektie Online: Elever 

i 5.-10. klasse samt gymnasieelever har 

mulighed for at modtage online lektie-

hjælp forestået af frivillige universitets-

studerende. Centralbiblioteket har i 

samarbejde med Statsbiblioteket i 2014 

med oprettelsen af et callcenter på Cen-

tralbiblioteket etableret og idriftsat 

Lektie Online-Gymnasium til gavn for 

gymnasieelever. Centralbiblioteket er 

ved at undersøge mulighederne for at 

indlede et samarbejde med kommune-

skolerne omkring etablering Lektie On-

line-Skole til gavn for folkeskoleelever. 

 Øget samarbejde mellem lærings-

centre og Centralbiblioteket: Det 

foreslås, at der arbejdes videre med 

etablering af et bibliotekstilbud i Bel-

linge. Derudover peges der på et udvi-

det tilbud til læringscentrene baseret på 

en udvidet tilgang og formidling af de 

digitale ressourcer, som Centralbiblio-

teket råder over som fx Digitalt bogtil-

bud, Bibzoom (musik) og Filmstriben. 
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Område Energy lean 

Forvaltning By- og Kulturforvaltningen 

Resume 
By- og Kulturudvalget blev præsenteret for 

to analyser på folkeoplysningsområdet. 

Disse to analyser omhandler Energy Lean 

i foreningers egne og lejede lokaler, samt 

kulturinstitutioner og et projekt omkring 

ændrede arbejdsgange i forbindelse med 

foreningsdokumentation.  

Folkeoplysningsområdet 
 Energy Lean projekt på folkeoply-

sende foreningers egne og lejede 

lokaler samt kulturinstitutioner, 

der er i private/selvejende loka-

ler: Der nedsættes - i lighed med 

Energy Lean projektet på kommunale 

bygninger - en projektgruppe, der udar-

bejder en oversigt over potentielle byg-

ninger, således at der kan beregnes et 

forventet økonomisk potentiale. Der 

forventes en økonomisk gevinst på 1-2 

mio. kr. i årlig driftsbesparelse. 

 LEAN projekt på arbejdsgange i 

forbindelse med foreningers do-

kumentation af deres virksom-

hed: Projektet er ændret til Ny Ny Ad-

ministration/Vanguardmetoden og 

igangsat. Formålet med projektet er, at 

ændrede arbejdsgange skal frigøre 

medarbejderressourcer til at arbejde 

udviklingsorienteret til gavn for kom-

munens borgere. 

 

Område Fokusområde handicap 

Forvaltning Ældre- og Handicapforvaltningen 

 

Resume 
Handicapområdet har modtager en øget 

tilgang af borgere og ventelisten er øget. 

Herudover har kapacitetsanalyserne vist, 

at denne tilgang som minimum fortsætter 

hen mod 2018, der er investeret i velfærds-

teknologi. Der er derfor iværksat en ana-

lyse af handicapområdet som består af fire 

hovedfaser som alle har sammenhæng til 

tankegangen om en rehabiliterende for-

valtning. Der skal i alt findes 5 mio. kr. i 

budget 2016 på handicapområdet gennem 

en større bevægelse fra mere til mindre 

indgribende tilbud. 

Historik 
Analysen af handicapområdet består af 

fire hovedfaser som alle har sammenhæng 

til den rehabiliterende forvaltning: 1) be-

vægelse mellem botilbud mod et mere 

selvstændigt liv; 2) bevægelse mod et mere 

selvstændigt liv inden for det aktuelle til-

bud borgeren modtager. Disse to udvik-

lingsområder kører selvstændigt med sty-

regruppe under overskriften ”Bevægelsen 
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på Handicapområdet” og er målrettet 

odenseborgere i odensetilbud. 3) Bedre 

overgange og bedre samarbejde mellem 

BSF, BUF og ÆHF til fordel for borgerne 

og pårørende og 4) forhandling af regions-

takster. 

Handicapområdet har modtager en øget 

tilgang af borgere og ventelisten er øget. 

En kapacitetsanalyse viser, at denne til-

gang minimum fortsætter hen mod 2018 

der er investeret i velfærdsteknologi. Om-

rådet har en stor økonomisk volumen, i 

forhold til antal borgere på handicapområ-

det. Området håndterer en meget bred 

vifte af indsatser og tilbud til borgere med 

fysisk/psykisk handicap. En potentiale-

vurdering foretaget af handicaptilbud-

dene, viser at ca. 60 borgere enten ønsker 

at flytte, eller besidder en funktionsevne 

der gør, at de med den rette støtte kan bo i 

et mindre indgribende tilbud. Der eksiste-

rer en række hæmmende omgivelsesfakto-

rer det skal udvikles indsatser på.  

Effekt og potentiale 
Der skal findes 5 mio. i budget 2016 på 

handicapområdet gennem en større bevæ-

gelse fra mere til mindre indgribende til-

bud og de øvrige ovenfor nævnte elemen-

ter. Der vil i forbindelse med den detalje-

rede budgetlægning for 2016 blive opgjort, 

hvordan man er nået i mål via disse spor. 

For at kunne nå i mål med provenuet i 

2016, er det nødvendigt, at der bliver set 

på tværs af økonomi og hjemtagninger af 

borgere samt køb og salg af pladser. Lyk-

kedes det ikke at finde provenuet på 5 mio. 

i 2016 inden for nedenstående fire hoved-

faser, skal handicapområdet som ud-

gangspunkt optimeres på anden vis, såle-

des at provenuet sikres. Der må forventes 

at der skal tilføres anlægsmidler, som en 

forudsætning for at opnå provenu.  

 Bevægelse mellem tilbud:  

Skal det lade sig gøre at bo mere selvstæn-

digt, skal der skabes flow i tilbuddene, ud-

vikles nye boligformer og arbejdes målret-

tet med en holdbar pårørendeinddragel-

sesstrategi. For borgerens vedkommende, 

er det er muligt at bo mere selvstændigt, 

alt efter motivation, funktionsevne og 

hæmmende og fremmende omgivelsesfak-

torer.  

 Bevægelse inden for tilbuddene: 

For en lang række borgerer der har brug 

for et vedvarende botilbud, skal bevægel-

sen mod et så selvstændigt liv understøttes 

inden for det tilbud de allerede modtager. 

Dette kræver en udvikling af en ny visitati-

onsmodel ved revisitation inden for ÆHF, 

hvor man kan tildele borgerne individuel 

støtte. Fx i form af ansigt til ansigtstimer. 

Velfærdsteknologi skal understøtter det at 

opnå et så selvstændigt liv som muligt. 

 Bedre overgange og samarbejde mel-

lem BSF, BUF og ÆHF: 

En styregruppe med repræsentanter fra 

BSF, BUF og ÆHF, har lokaliseret de over-

gange der skaber uhensigtsmæssige ople-

velser hos borgere og/eller pårørende. 

Dette opstår bl.a. når borgeren skal skifte 

fra ungelovgivning til voksenlovgivning, 

fra skoletilbud til jobafprøvning, fra at bo 

hjemme til at bo for sig selv mm. Overgan-

gene er præget af, at pårørende har for-

ventninger, der ikke er afstemt til, hvad 

der reelt er muligt af serviceniveau. Der er 
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enighed om, at der kan udvikles på dette til 

fordel for borgere og pårørende. 

 Regionstakster, hjemtagninger og salg 

til andre kommuner:  

Der skal sikres en tæt sammenhæng til 1) 

at regionens takster som minimum holdes 

i ro 2) til at understøtte maksimalt antal 

hjemtagninger fra regionen og andre kom-

muner og 3) til flere indtægter ved salg af 

pladser til andre kommuner. 

Næste skridt 
Bevægelse mellem tilbud: 
Frem til medio september 2015 arbejdes 

der med følgende områder: pårørende-

strategi, boligstrategi, beskæftigelsesstra-

tegi og en afdækning af potentialet i en 

hjemtagningsstrategi inkl. køb og salg af 

pladser. Der etableres relevante prøve-

handlinger inden implementering. Bevæ-

gelsen gå fra vidensindsamling, udvikling 

af prøvehandlinger, evaluering af disse og 

implementering i ultimo 2015 og ind i 

2016. Der vil foreligger en implemente-

ringsplan ultimo september 2015 med an-

befalinger og afledte konsekvenser. Der vil 

dog fortløbende afprøves handlinger ind i 

2016 og 2017 for kontinuerligt at under-

støtte bevægelsen. Der vil lægge et udkast 

til forventede prøvehandlinger i ultimo 

september. 

 
 
 

Bevægelse inden for tilbuddet: 
Bevægelsen inden for tilbuddet mod et 

mere selvstændigt liv, skal analyseres for 

potentiale, hvilket skal påbegynde ultimo 

2015. Der udvikles indsatser der kan un-

derstøtte denne bevægelse. Det vurderes, 

at der skal visiteres mere individuelt til det 

korrekte støttebehov, der kan understøtte 

borgerens mål – både i det eksisterende 

tilbud, men også i bevægelsen mellem til-

bud. Designkravene til tidsfastsættel-

serne/tyngderne er, at de skal kunne regi-

streres i Én Plan, og kunne give et præcist 

billede af borgerens behov for støtte i re-

habiliteringsforløbet. Timer vil derfor 

umiddelbart være en hensigtsmæssig en-

hed. Der er tre hovedområder, der skal på 

plads i samarbejde med myndighed og 

økonomi der forudsætter en faglig indsigt: 

1) beskrivelse af rammerne for den indivi-

duelle visitation, 2) beskrivelse af konkrete 

visitationskriterier og 3) beskrivelse af 

hvordan den individuelle visitation prak-

tisk kan effektueres.  

Bedre overgange og bedre samarbejde mellem 
BSF, BUF og ÆHF til fordel for borgerne: 
Denne del af projektet skal bringes ud af 

den stilstand, der har været de seneste må-

neder. Der er etableret styregruppe, hvor 

målet har være at samle de tre politiske ud-

valg til en fælles drøftelse. Det vurderes, at 

et bedre samarbejde vil overlappe ”Bevæ-

gelse på handicapområdet” og vil kunne 

understøtte en bevægelse, allerede fra den 

myndige borger får tildelt et tilbud efter 

serviceloven.  
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Område Ungeanalysen 

Forvaltning Beskæftigelses og Socialforvaltningen 

Resume 
Budgetanalysen ”Ungeområdet” blev 

igangsat ud fra et ønske om at fremme 

unge i at påbegynde og gennemføre en 

ungdomsuddannelse, og samtidig have fo-

kus på de udfordringer de unge har, når 

forvaltningen møder dem første gang i 

Ungdommens Uddannelses Vejledning. 

Budgetanalysens primære formål er, at 

flere unge starter voksenlivet med en ud-

dannelse og et efterfølgende job, samt at 

Odense Kommune dermed oplever en re-

duktion af unge på overførelsesindkomst. 

Ungeanalysen til budget 2016 
Konkret arbejdes der i følgende 5 spor: 

 At vejledningen til ungdomsuddannel-

serne bliver til det rigtige og højst mu-

lig uddannelsesvalg. 

 At fremrykke indsatsen for de unge - 

for at fremme, vejlede og udfordre de 

unge i deres uddannelsesvalg.  

 At koordinere indsatsen bedre ift. at 

fastholde de unge i uddannelse 

 At styrke samarbejdet imellem myn-

dighedsaktører og udfører omkring 

udsatte unge, som har svært ved at 

finde fodfæste i uddannelsessystemet 

og på arbejdsmarkedet. Metodisk for-

ventes anvendt samarbejdsmodellen 

”Vejen til uddannelse og beskæfti-

gelse”.  

 At arbejde ud fra målet om Education 

First, der tager afsæt i Housing First 

tilgangen, hvor en tidlig stabilisering 

af boligsituation kombineret individu-

elle støtteforanstaltninger er afgø-

rende. 

 

Implementeringsfasen er påbegyndt og 

følger de 5 spor, hvor tidsplanen varierer 

alt efter de enkelte indsatser.
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Udvikling i antallet af private ar-
bejdspladser – aftrapning af dæk-
ningsafgift på erhvervsejendomme i 
2016 

I begyndelsen af 2015 blev en ny plan for 

aftrapning af dækningsafgift på erhvervs-

ejendomme vedtaget. Her blev aftrapnin-

gen blandt andet gjort afhængig af udvik-

lingen i antallet af private arbejdspladser. 

Planen kan nu for første gang bringes i an-

vendelse, og Danmarks Statistik har of-

fentliggjort nye tal, der viser at antallet af 

private arbejdspladser i Odense kommune 

er steget med 80. Det betyder, at dæk-

ningsafgiften i 2016 sænkes med 0,2 pro-

millepoint. 

  

Siden vedtagelse af planen har Danmarks 

Statistik ændret opgørelsesmetoden på ar-

bejdsmarkedsområdet. Det har betydning 

for udgangspunktet (baseline) for antallet 

af private arbejdspladser i den vedtagne 

plan. 

 

I dette notat gives et resumé af planen og 

hvordan opgørelsesmetoden er ændret. 

Dernæst redegøres for udviklingen i antal-

let af private arbejdspladser og betydnin-

gen for aftrapningen af dækningsafgiften 

på erhvervsejendomme i budget 2016. 

 

Plan for afvikling af dækningsafgift på er-
hvervsejendomme  
Dækningsafgiften på erhvervsejendomme 

aftrappes på følgende to måder: 

 Fortsat aftrapning med 0,2 promillepo-

int årligt (som hidtil) 

 Derudover sænkes dækningsafgiften 

med 4.500 kr.:  

o For hver privat ordinær arbejds-

plads, der skabes i Odense Kom-

mune 

o For hver privat støttet arbejdsplads 

(fleksjob og løntilskud m.m.), som 

skabes i Odense Kommunen.  

 

Udviklingen i antallet af private arbejds-

pladser opgøres årligt med 2013 som ud-

gangspunkt (baseline). For hver privat or-

dinær eller støttet arbejdsplads, der skabes 

ud over 2013-niveauet, sænkes dæknings-

afgiften på erhvervsejendomme med virk-

ning fra det efterfølgende budgetår. Pla-

nen bringes første gang i anvendelse i for-

bindelse med budget 2016.  

Ny opgørelsesmetode og datagrundlag  
Antallet af private arbejdspladser udgøres 

af antallet af lønmodtagere i private virk-

somheder og non-profitorganisationer 

samt selvstændige og medhjælpende ægte-

fæller, og opgøres på baggrund af Dan-

marks Statistiks Registerbaserede Ar-

bejdsstyrkestatistik (RAS). 

Afvikling af dækningsafgift på erhvervsejendomme i 2016 
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Danmarks Statistik har udviklet et nyt Ar-

bejdsmarkedsregnskab, som pr. 26. april 

2015 er datagrundlaget for RAS. Den hid-

tidige opgørelse er revideret tilbage til 

2008.  

Ændringen betyder, at det generelle ni-

veau for beskæftigelsen stiger med lidt 

over 20.000 på landsplan. Det skyldes, at 

der i modsætning til tidligere indgår jobs, 

hvor den beskæftigede er midlertidigt fra-

værende. Typisk vedrører dette unge og 

studerende, som med mellemrum arbej-

der hos samme arbejdsgiver. 

Endvidere er referencetidspunktet æn-

dret. Tidligere blev befolkningen opgjort 

primo året, og arbejdsmarkedstilknytnin-

gen ultimo november året forinden. Nu 

opgøres både befolkning og arbejdsmar-

kedstilknytning ultimo november. Som 

konsekvens har Danmarks Statistik æn-

dret dateringen. Det betyder, at de nyeste 

og nyligt offentliggjorte tal vedrører no-

vember 2013 både for så vidt angår befolk-

ning og arbejdsmarkedstilknytning, og 

derfor er dateret 2013 (hvor de efter den 

gamle metode ville have heddet 2014). I 

overensstemmelse hermed hedder base-

line for aftrapning af dækningsafgiften 

med den nye opgørelsesmetode nu 2012 

mod tidligere 2013. 

Tabel 1 og 2 viser antallet af private ar-

bejdspladser efter hhv. gammel og ny op-

gørelsesmetode. Generelt er niveauet ste-

get med omring 1.000 arbejdspladser med 

den ny metode. Til gengæld er den årlige 

udvikling stort set ens efter de to metoder. 

Danmarks Statistiks ændrede opgørelses-

metode vurderes derfor ikke at have væ-

sentlig betydning for Odense Kommunes 

plan for aftrapning af dækningsafgiften.  

 Tabel 1. Antal private arbejdspladser efter gammel opgørelsesmetode 

 2009 2010 2011 2012 
2013 

Baseline 

Antal private arbejdspladser 64.065 59.866 58.459 57.968 58.635 

Årlig udvikling  -4.199 -1.407 -491 667 

Kilde: Danmarks Statistik (RAS) 

Tabel 2. Antal private arbejdspladser efter ny opgørelsesmetode 
 

2008 2009 2010 2011 
2012 

Baseline 

Antal private arbejdspladser 65.011 60.732 59.491 58.951 59.689 

Årlig udvikling  -4.279 -1.241 -540 738 

Kilde: Danmarks Statistik (RAS) 
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Udvikling 
Danmarks Statistik har i maj offentlig-

gjort antallet af private arbejdspladser i 

2013.  

 

Tabel 3. Udvikling i antal private arbejdspladser  

 2008 2009 2010 2011 
2012 

Baseline 
2013 

Private virksomheder 58.034  53.832  52.589  52.115  52.831  52.954  

Private non-profit organisationer 2.142  2.198  2.222  2.231  2.167   2.165  

Selvstændige 4.701  4.592   4.579  4.501  4.591  4.560  

Medarbejdende ægtefælle 134  110  101  104   100    90  

I alt 65.011  60.732  59.491  58.951  59.689  59.769  

Vækst  4.279  1.241  540  738  80  

Kilde: Danmarks Statistik (RAS) 
 

De nyeste tal viser, at antallet af private ar-

bejdspladser steg med 80 fra 2012 til 2013. 

Efter planen skal dette udover den årlige 

sænkning udløse en yderligere aftrapning 

af dækningsafgiften på 80 x 4.500 kr. = 

360.000 kr., men dette svarer til mindre 

end 0,1 promillepoint.  

Dækningsafgiften nedtrappes derfor med 

de årlige 0,2 promillepoint, svarende til en 

samlet besparelse for erhvervslivet på 3,2 

mio. kr. årligt fra 2016 og frem. De 80 nye 

private arbejdspladser vil til gengæld 

indgå næste år, når aftrapningen af dæk-

ningsafgiften på erhvervsejendomme i 

budget 2017 skal opgøres.   

Det bemærkes, at Odense Kommunes 

vækstpolitik først trådte i kraft 1. januar 

2014. Derfor er det endnu for tidligt til at 

se de forventede effekter på beskæftigelsen 

og antallet af private arbejdspladser. Tal-

lene for 2014 forventes at komme i marts 

2016. 
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Anlægsmuligheder 
Direktørgruppen fremsender her en sam-

let bruttoliste over forvaltningernes an-

lægsforslag. Bruttolisten giver et overblik 

over fremtidige investeringsmuligheder 

og kan derved indgå i de videre politiske 

drøftelser for budget 2016. 

Direktørgruppen fik i rammeudmeldin-

gen for budget 2016 tildelt den koordine-

rende rolle i forhold til at indsamle og ud-

arbejde en liste med anlægsforslag fra for-

valtningerne. Den politiske hensigt var at 

få et samlet overblik over anlægsmulighe-

derne. Anlægsforslagene skal ses i sam-

menhæng med kommunens ønske om at 

understøtte og videreudvikle både Ny Ny 

tankegangen og vækstbenet i Odense 

Kommune, hvor investeringer kan være 

med til at udvikle velfærden og være med 

til at skabe råderum. Hertil er der udar-

bejdet en række anlægsforslag omkring 

vedligeholdelse af eksisterende anlæg. 

Anlægsforslagene er inddelt i følgende ka-

tegorier: 

 Politiske, som er anlægsforslag udarbej-

det på baggrund af tidligere politiske til-

kendegivelser i form af byrådsbeslut-

ninger eller tiltag, som er beskrevet i 

konkrete byrådssager. 

 Vedligeholdelse, som er anlægsforslag, 

der vedligeholder de eksisterende byg-

ninger, veje osv. 

 Øvrige, som er nye anlægsforslag 

Direktørgruppen har efter nøje overvejel-

ser valgt ikke at prioritere yderligere i for-

valtningernes forslag.   

Ud over de fremsendte anlægsforslag fra 

forvaltningerne, er der for at give et over-

blik over kommunens eksisterende porte-

følje af anlægsprojekter vedlagt en liste 

med løbende anlægsbevillinger og en liste 

med større anlægsbevillinger over 10 mio. 

kr.  

Materialet består således af: 

1. Samlet bruttoliste over forvaltninger-

nes fremsendte anlægsforslag 

2. Liste over løbende anlægsbevillinger 

3. Liste over større eksisterende anlægs-

bevillinger, med en anlægssum i bud-

getperioden 2016-2019 på over 10 

mio. kr.

 

  

Anlægsmuligheder 
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1. Samlet bruttoliste med forvaltningernes fremsendte anlægsforslag  
Opsamling 
Der er indkommet 44 anlægsforslag:  

• BMF har fremsendt to forslag s. 154-158 

• BKF har fremsendt 29 forslag s. 159-194 

• ÆHF har i samarbejde med BKF fremsendt et anlægsforslag  s. 195-198 

• BUF har fremsendt 12 forslag s. 197-215 

• BSF har ikke fremsendt anlægsforslag - 

 
 

 

Borgmesterforvaltningen 
Samlet oversigt over anlægsforslag fra Borgmesterforvaltningen 

- 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 I alt 

Politiske tilkendegivelser: 

Odense Letbane linje 2, planlægning og VVM 
undersøgelse 23.436 13.900 0 0 37.337 

Øvrige tiltag: 

Velfærdsteknologipulje 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 

Borgmesterforvaltningen 27.436 17.900 4.000 4.000 53.337 
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Anlægsforslag:  
Odense Letbane linje 2, planlægning og VVM undersøgelse 

Udvalg:  
Økonomiudvalget 

Understøtter:  
Politiske tilkendegivelser 

Beskrivelse:  
På baggrund af drøftelser i Økonomiudval-

get er der udarbejdet en Udredningsrap-

port for en linje 2 fra Seden til Zoo. Byrå-

det er præsenteret for Udredningsrappor-

ten på byrådsorienteringen den 24. juni 

2015. Den samlede anlægsudgift er 1.650 

mio. kr. og stigningen i det årlige nettobi-

drag til kollektiv trafik er 50 mio. kr. som 

gennemsnit over tredive år under forud-

sætning af statslig medfinansiering. 

Linjeføringen er vurderet at være den op-

timale version af en linje 2 set i relation til 

sammenbinding af bydele og de bypotenti-

aler, letbanen vil understøtte og skabe, og 

set i relation til den nye mobilitet i form af 

flere brugere af højklasset kollektiv trans-

port.  

Effekter 
Ved etablering af letbanens linje 2 fra Se-

den til Zoo vil der være 12.100 daglige på-

stigere på linjen. Der vil køre flere i letba-

nesystemet og færre i bus, og tilsammen vil 

der ske en vækst i antal påstigere i Odenses 

kollektive trafik på 6.700. Endvidere vil 

der komme 1.200 flere daglige cykelture 

og 1.700 færre daglige bilture.  

Letbanelinjen kobler Seden og Vollsmose, 

giver synergi til Infrastrukturplanen for 

Vollsmose, øger muligheden for tiltræk-

ning af nye erhvervs- og servicefunktioner 

samt andre boligformer, kobler til en mu-

lig fremtidig jernbanestation ved Kors-

løkke, understøtter revitalisering af Ve-

sterbro, understøtter byomdannelse af 

gamle OUH samt betjener Zoo, hvor der i 

fremtiden muligvis kan skiftes til/fra 

Svendborgtoget. Der etableres Park and 

Rides ved Kertemindevej og ved Zoo. 

Letbanesystemet med de to letbanelinjer 

vil indenfor 500 m fra en station betjene 

52.000 beboere, 45.000 arbejdspladser og 

mere end 25.000 uddannelsespladser, 

hvoraf 16.000 beboere og 13.000 arbejds-

pladser knytter sig til linje 2. 

Momentum 

Projektet søger at udnytte momentum fra 

arbejdet med letbanens linje 1, og der er i 

øjeblikket en optimal tidsforskydning på 

tre år mellem de to projekter. Fordelene 

består i udnyttelse af tilstedeværende 

kompetencer, eksisterende organisation, 

velfungerende beslutningstagning samt 

muligheden for at indtænke linje 2 ved det 

forestående udbud af letbanens første linje 

med hensyn til tog, drift og vedligeholdelse 

samt skalerbarhed af tekniske systemer. 

Betydning 

For Odense bidrager linje 2 til: 

 At udnytte momentum med en optimal 

tidsforskydning på tre år 

 At binde flere dele af byen bedre sam-

men 
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 Grøn omstilling til bæredygtig mobili-

tet 

 En væsentlig forøgelse i antal påstigere 

i Odenses kollektive trafik på 6.700, og 

et større antal brugere vil benytte høj-

klasset kollektiv trafik  

 Udvikling af Vollsmose, revitalisering 

af Vesterbro, udvikling af gamle OUH 

og andre bypotentialer 

For Fyn og Danmark bidrager linje 2 til: 

 At understøtte Timemodellen med ef-

fektiv tilbringning 

 At løfte væksten i fremtidens trafik 

med kollektiv trafik (En grøn trans-

portpolitik) 

 At skabe effektive knudepunkter for 

sammenhængen mellem transportfor-

mer, hvilket kobler sig til arbejdet i by-

regionens Infrastrukturplan Fyn 

 At skabe bedre forbindelseslinjer og 

nye byrum i udsatte boligområder i 

overensstemmelse med statens politik 

Næste delfase 

Udredningsrapporten indeholder det vi-

densniveau, der er nødvendigt i forhold til 

statslige beslutninger om medfinansiering 

og lånevilkår. 

Projektet planlægges at gennemløbe føl-

gende faser: 

Fase 2 - Planlægning og lovproces 

Fase 3 – Udbud, ekspropriation og led-

ningsomlægninger 

Fase 4 – Anlæg og togproduktion 

Fase 5 – Drift 

Den kommende Fase 2 - Planlægning og 

lovproces indeholder delfaserne Disposi-

tionsforslag og VVM samt Myndigheds-

projekt og lokalplan. 

Det nuværende vidensniveau kan kun løf-

tes gennem gennemførelse af projektets 

næste delfase, som har to fokusområder: 

 Forhandle og afklare mulighederne for 

statslig medfinansiering og afklare sta-

tens vilkår for kommunens egenfinan-

siering gennem lånoptag mv. samt af-

klare input til lovproces 

 Videreudvikling af projektet og udar-

bejdelse af VVM-redegørelse samt 

håndtering af lokale interessenter, 

grænseflader mv. 

Der anbefales at budgetlægge for den næ-

ste delfase og dermed udnytte momen-

tum. 

 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

-  1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 37.337 23.436 13.900 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 
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Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

 

Anlægsforslag:  
Velfærdsteknologipulje 

Udvalg: 
Økonomiudvalget 

Understøtter:  

Øvrige tiltag 

Beskrivelse:  
Forvaltningerne kan hvert år i april måned 

ansøge om anlægsmidler til velfærdstek-

nologiske indsatser for det følgende bud-

getår. 

Formålet med velfærdsteknologipuljen er 

at understøtte implementering af flere tek-

nologier, der fører til værdiskabelse i form 

af et direkte provenu, kvantitative/kvalita-

tive effekter eller nytænkning af kerneop-

gaven. Dette sker ved, at der udarbejdes 

velunderbyggede anlægsansøgninger, som 

bidrager til prioriterede indsatser, der ska-

ber værdi og bidrager til opfyldelse af by-

rådets effektmål. 

Det er forvaltningernes ansvar at udar-

bejde ansøgningerne og dokumentation 

for ansøgningens værdiskabelse i form af 

Velfærdsteknologisk Vurdering (VTV), 

Business cases m.m. Center for Velfærds-

teknologi koordinerer ansøgningsproces-

sen, understøtter arbejdet med dokumen-

tation, sikrer behandling i strategisk og 

operationelt forum for digitalisering og 

velfærdsteknologi og samler ansøgninger 

på tværs af forvaltninger i en indstilling til 

direktørgruppen. 

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende 

fire kriterier: 

- Teknologi med kort tidsmæssig imple-

menteringshorisont 

- Teknologier med et forventet tværgå-

ende potentiale 

- Teknologier med en positiv business 

case (tilbagebetalingshorisont på max 3 

år) 

- Teknologier, der i særlig grad kan 

fremme nytænkning af kerneopgaver i 

de enkelte forvaltninger.
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Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. – I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Det vil være et kriterium for udmøntnin-

gen af ansøgningerne, at de afledte effek-

ter på økonomien er beskrevet tydeligt og 

er veldokumenterede i en VTV og en Busi-

ness Case. Provenuet for de enkelte an-

lægsprojekter tilfalder de projektejende 

forvaltninger. 
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By- og Kulturforvaltningen 
Samlet oversigt over anlægsforslag fra By- og Kulturforvaltningen 

- 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 I alt 

Politiske tilkendegivelser: 

Supercykelstier 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 

Sikre skoleveje 10.078 0 0 0  10.078 

Genopretningsplan for infrastrukturen 65.000 65.000 65.000 65.000 260.000 

Genopretning af anlægsrammen for bygningsvedli-
gehold 

25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 

Klimatilpasningsplan 1.000 1.000  0 0  2.000 

Støjanlæg, støjhandleplan 5.000 6.000  0 0  11.000 

Diger i Odense Kommune, risikostyringsplan 3.500 3.500 3.500 3.500 14.000 

Motocross, Kærby Mose 2.500  0 0  0  2.500 

Vedligeholdelse: 

Svømmehallen Højme – nødvendig udskiftning af 
teknik 

3.500 0  0  0  3.500 

Svømmehallen Bolbro – nødvendig udskiftning af 
teknik 

2.000  0  0  0 2.000 

Kunstgræsbanen i Hjallese 3.000  0 0 0  3.000 

Forsikring af kommunale bygninger 4.000 4.000 4.000 2.000 14.000 

Robotgræsslåmaskiner 200 0 0  0  200 

Atletikanlæg på skolerne 2.000  0  0 0  2.000 

Hal-kapacitet, renovering af haller 5.000 20.000 10.000 10.000 45.000 

Løsning af udfordringer ved B1909 fodboldbanean-
læg 

400 0 0  0  400 

Miljøvenlige skraldespande  2.500 2.500 2.500 2.500 10.000  

Renovering af Odense Koncerthus – for-projekt 1.000 0  0  0  1.000 

Ekstraordinær opretning Den Fynske Landsby 4.100 1.100 1.100 1.100 7.400 

Overtagelse af veje på havnen 31.000  0  0  0  31.000   
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- 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 I alt 

Øvrige tiltag: 

Afledte omk./anlæg ved Byens transformation 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 

Kertemindevej fra 2 til 4 spor* 500 3.000 2.000 36.000 41.500 

Lerchesgade 8.000 0 0 0 8.000 

Tunnel Niels Bohrs Allé 10.000 7.000 0  0  17.000 

Vestergade Vest – omlægning til reel gågade 0  7.500 7.500 0  15.000 

Etablering af bibliotekstilbud i Bellinge  5.500 0  0  0  5.500 

Køb af idrætshal ved Odense Seminarium 20.000 0  0  0  20.000 

Ny vej fra Munkebjergvej til SDU 7.500 7.500  0  0  15.000 

Stibro ved Havnebad 5.000 5.000 0  0  10.000 

By- og Kulturforvaltningen 247.278 178.100 140.600 165.100 731.078 

* I 2020 skal der bruges 58.5 mio. kr. – således hele projektet i alt udgør 100 mio. kr. 

 

 

Anlægsforslag:  
Supercykelstier 

Udvalg:  

By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Politiske tilkendegivelser 

Anlægsforslaget understøtter beslutning i 

budgetforlig for budget 2015 og understøt-

ter desuden at flere borgere er sunde og 

trives. 

Beskrivelse:  

Fremtidssikret infrastruktur. Byens fysi-

ske rammer er en afgørende forudsætning 

for, at borgerens hverdag kan hænge sam-

men. Hver eneste dag transporterer tu-

sindvis af borgere sig i bil eller bus, på cy-

kel eller til fods.  

Forligspartierne blev enige om i forbin-

delse med vedtagelse af budget 2015, at 

der skal arbejdes videre med supercykel-

stier. Der blev afsat 4 mio. kr. i 2015 til su-

percykelstier med delvis statsfinansiering. 

Forligspartierne var endvidere enige om, 

at prioritere flere midler til supercykelstier 

i de kommende år. 

En ny strækning supercykelsti koster i alt i 

runde tal ca. 10 mio. kr., ekskl. eventuel 

statslig medfinansiering. Der lægges såle-

des op til at der etableres 1 ny strækning 

supercykelsti hvert af de kommende år. 
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Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 50 150 250 300 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

 

Anlægsforslag:  

Sikre skoleveje 

Udvalg:  

By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  

Politiske tilkendegivelser 

Anlægsforslaget understøtter beslutning i 

budgetforlig for budget 2015 og understøt-

ter desuden at ”flere borgere er sunde og 

trives” samt ”at børn lærer mere og mere”. 

Beskrivelse:  

Større skolevejs- og stiprojekter i Odense 
Odense Byråd har prioriteret 3 større sko-

levejsprojekter: Tunneller ved Ubberud 

Skole og Spurvelundsskolen samt stianlæg 

langs Fangelvej. I forbindelse med budget-

forlig 2015 afsatte Byrådet 10 mio. kr. til de 

2 tunneller vel vidende, at beløb ikke rakte 

til begge projekter og tilkendegav samti-

digt, at der er behov for yderligere midler i 

kommende budgetforhandling – herunder 

også til skolevejsprojektet langs Fangelvej. 

Forvaltningen har nu udarbejdet detail-

projekt for de 2 tunneller samt for Fangel-

vej. 

Endvidere har forvaltningen vurderet, at 

strækningen Stenløsevej mellem Bellinge 

og Skt. Klemens Skolen med fordel kan er-

statte nuværende kantbaner med decide-

ret cykelsti på begge vejsider. 

Skolevejsprojektet Fangelvej 
Omfatter hele strækningen fra rundkørs-

len i Fangel til Brogårdsvej i Bellinge. 

Det oprindelige overslag var på ca. 7 mio. 

kr. Detailprojekt er beregnet til 9,5 mio. kr. 

Differencen skyldes, at detailprojektet 

også inkluderer belysning, arealerhver-

velse og bortskaffelse af forurenet jord. 
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På BKU mødet den 19/5/15 besluttedes at 

omprioritere anlægsmidler på 1,4 mio. kr. 

til Fangelvej projektet. 

Stitunneler ved Ubberud Skole og Spurvelunds-
skolen  

Der er udarbejdet samlet anlægsoverslag 

for de 2 stitunneler. Det beløber sig på i alt 

17.763.000 kr. Hertil skal lægges 815.000 

kr., såfremt det besluttes at udføre det sup-

plerende stykke sti øst om Ellekratvej ved 

Ubberud skole (alternativ 2), som er et øn-

ske fra skolen – i alt 18.578.000 kr. 

By og Kulturudvalget har på nuværende 

tidspunkt frigivet: 1.854.000 + 9.800.000 

= 11.654.000 kr. Der resterer således 6,2 

(7,0) mio. kr. samt der bliver omprioriteret 

4,8 mio. kr. i 1/6 sagen fra Rismarkstun-

nellen. 

Budgetbehovet kan opgøres således: 

Anlægsudgifter: Mio. kr. 

2 stitunneler ved Ubberud og Spurvelund 18.578 

Fangelvej 9.500 

I alt 28.078 

  

Budgetmidler:  

Budget afsat ved budgetforlig 2015 10.000 

Budgetmidler i BKU overført fra 2014 til 2015 1.800 

Omprioritering af anlægsmidler BKU 19/5 1.400 

Omprioritering af anlægsmidler BKU 9/6 4.800 

I alt 18.000 

Yderligere budgetbehov 10.078 

 

Derudover anbefales det at prioritere: 

Cykelsti, Stenløsevej  

Omfatter strækningen fra Brogårdsvej til 

Skt. Klemens Skole. Denne strækning har 

brede kantbaner langs begge sider af ve-

jen. 

Forvaltningen vurderer, at det er hensigts-

mæssigt også at tage denne strækning med 

og hermed skabe en ensartet sammen-

hæng med cykelstien helt fra Fangel. Såle-

des kan Fangel og Skt. Klemensskolen 

også blive forbundet med sikker cykelsti 

hele vejen. 

Denne strækning vurderes at koste 10,5 

mio. kr. 
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Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 10.078 10.078 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 10.078 10.078 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 65 125 125 125 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

 

Anlægsforslag:  

Genopretningsplan for infrastrukturen i Odense 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Anlægsforslaget understøtter tilkendegi-

velse i budgetforlig for budget 2015 og un-

derstøtter desuden at der skabes flere virk-

somheder og arbejdspladser. 

Beskrivelse:  
I 2014 præsenterede Odense Kommune en 

udviklingsplan for vejområdet, der beskri-

ver, hvorledes der over de kommende 20 

år kan ske løft og fastholde kvaliteten af de 

enkelte vejelementer (veje, fortove, cykel-

stier, broer m.m.) 

I forlængelse heraf besluttede byrådet at 

afsætte 134,5 mio. kr. i budget 2015-2018. 

Byens fysiske rammer er en afgørende for-

udsætning for at borgerens og virksomhe-

dens hverdag kan hænge sammen. Hver 

dag transporterer tusindvis af borgere sig i 

bil eller bus, på cykel eller til fods for at gå 

på arbejde eller i skole, til indkøb eller fri-

tidsaktiviteter – de helt almindelige, dag-

lige aktiviteter, der til sammen giver 

Odense liv.  

Tidssvarende og vedligeholdte veje, cykel-

stier, fortove og broer er med andre ord 

fundamentet under en helt almindelig 

hverdag og på længere sigt en forudsæt-

ning for, at vi kan indfri vores ambitioner 

for Odenses udvikling. 

Der skal derfor udarbejdes en langsigtet 

genopretningsplan for infrastruktur, hvor 
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udmøntningen sker ud fra en helhedsori-

enteret mobilitetsplanlægning, der også 

har fokus på bæredygtig transport. 

I forlængelse af den nævnte udviklings-

plan er der udarbejdet en status på ”veje i 

Odense”, der angiver forskellen mellem 

faktiske og det nødvendige budget, dvs. 

uændret tilstand, udgør 65 mio. kr. årligt. 

Dette hænger godt sammen med analyser 

foretaget på landsplan, og på den bag-

grund kan det antages, at den manglende 

investering på 65 mio. kr. medfører, at ve-

jområdet i Odense mister ca. 325 mio. kr. 

om året i værdi. Manglende investeringer 

svarer på den måde til at tage et højt for-

rentet lån i vejområdet. 

Øgede årlige investeringer vil derfor på 

sigt spare kommunen for mange penge 

hvert år, og samtidig sikre fastholdelsen af 

et vejnet med en god kvalitet, der ikke kun 

er til glæde for trafikanterne, men også 

styrker byens image son en velfungerende 

storby, der har styr på væksten. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 260.000 65.000 65.000 65.000 65.000 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 260.000 65.000 65.000 65.000 65.000 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 
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Anlægsforslag:  
Genopretning af anlægsrammen for bygningsvedligehold

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Politiske tilkendegivelser 

Anlægsforslaget understøtter tilkendegi-

velse i budgetforlig 2015 og understøtter 

desuden effektmålet at ”der skabes flere 

virksomheder og arbejdspladser”. 

Beskrivelse:  
Det samlede genopretningsbehov for kom-

munens samlede bygningsmasse (ekskl. 

skolernes indvendige vedligehold) kan op-

gøres til en engangsinvestering på ca. 200 

mio. kr. Hertil kommer at der årligt pt. 

sker en forringelse af kommunens ejen-

domskapital på 25 mio. kr. Sagt med andre 

ord mister vi årligt 25 mio. kr. i værdier i 

vores bygninger. 

Nærværende forslag er således alene nok 

til at sikre at der ikke sker yderligere vær-

ditab på kommunens ejendomme. 

Hvis ikke der tilføres ekstra midler vil ud-

viklingen af vedligeholdelsesefterslæbet 

udvikle sig som vist på kurven 

Grunden til faldet i 2016 er vedligeholdel-

seseffekten af Energy Lean projektet. 

Tilsvarende vil der i 2017 være en effekt af 

indsatserne vedr. Fremtidens skole og 

dagtilbud. 

Arealerne af kommunens bygninger er for-

delt på følgende typer ejendomme: 
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Vedligeholdelsesbehovet er fordelt på føl-

gende måde (opgjort i 2014): 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ikke afledt drift af forslaget. 

 

Anlægsforslag:  
Klimatilpasningsplan 

Udvalg:  
By – og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Politiske tilkendegivelser. Forslaget un-

derstøtter BKU’s effektmål om ”Bæredyg-

tig byudvikling”. 

Beskrivelse:  
Da Klimatilpasningsplanen blev vedtaget i 

Byrådet fulgte der ikke finansiering med. 

Med anlægningsforslaget sikres, at rele-

vante aktiviteter kan igangsættes og der-

igennem at planen udmøntes.  

En aktivitet som bl.a. ønskes igangsat, er 

projekter med LAR (Lokal Afledning af 

Regnvand). LAR medfører, at borgerne 

selv skal håndtere deres regnvand på deres 

egen grund i stedet for at aflede til spilde-

vandssystemet. Dette gøres bl.a. ved at 

borgerne ombygger deres for- og baghaver 

således, at disse kan håndtere store regn-

mængder og oversvømmelser. Derved hin-

dres oversvømmelse af spildevandssyste-

met ved ekstrem regn, og borgernes vær-

dier bliver ikke beskadiget. LAR har den 

positive effekt, at der skal investeres langt 

mindre i det eksisterende spildevandssy-

stem.  
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Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 2.000 1.000 1.000 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ikke afledt drift af forslaget. 

 

Anlægsforslag:  
Støjanlæg, støjhandleplan 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Politiske tilkendegivelser. Forslaget un-

derstøtter BKU’s effektmål om ”Bæredyg-

tig byudvikling”. 

Beskrivelse:  
Odense Kommune har udarbejdet en 

”støjhandlingsplan 2013-18 for vejtrafik”. 

Af planen fremgår det, der skal arbejdes 

med en støjpulje, hvor borgere langs de 

mest trafikerede veje kunne søge medfi-

nansiering til støjdæmpende foranstalt-

ninger, fx støjdæmpende vinduer. 

Samtidig vil omdannelsen af Thomas B. 

Thriges gade og letbanen medføre, at en 

række boliger vil blive udsat for mere støj, 

da trafikbelastningen flyttes i byen. Det fo-

reslås derfor, at der afsættes midler til en 

samlet støjpulje, hvor borgere kan søge 

medfinansiering til fx støjdæmpende vin-

duer. Der udarbejdes kriterier for tildeling 

af tilskud inspireret af Vejdirektoratets 

praksis. Det bemærkes, at langt fra alle bo-

liger, der udsættes for vejtrafikstøj over 

Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier 

vil kunne få afhjulpet støjgenerne. 
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Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 11.000 5.000 6.000 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 11.000 5.000 6.000 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ikke afledt drift af forslaget. 

 

Anlægsforslag:  
Diger i Odense Kommune og sluse i Odense havnekanal. (Samt dige 

ved Odense Gab), risikostyringsplan. 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Politiske tilkendegivelser. Forslaget un-

derstøtter BKU’s effektmål om ”Bæredyg-

tig byudvikling”. 

Beskrivelse:  
Odense Fjord er et af de 10 særlige risiko-

områder i Danmark, hvor der er risiko for 

omfattende skader ved ekstreme over-

svømmelser. Odense Kommune har sam-

men med Nordfyns Kommune og Kerte-

minde Kommune udarbejdet en Risikosty-

ringsplan med det formål, at mindske de 

potentielle negative følger af oversvøm-

melser, såsom for menneskers sundhed, 

miljø, kulturarv og økonomiske aktivite-

ter. Det er særligt Lumby, Stige, Seden og 

Odense Havn, som er udsatte områder. Så-

fremt de eksisterende diger ved Lumby og 

Stige bryder sammen ved oversvømmelse, 

vil vandet kunne stå op i en højde over 2 

meter ved nogle af boligerne og kunne 

bringe menneskeliv i fare.  

Senere skal der også investeres i en sluse i 

Odense Havn, som koster 17,5 millioner, 

men dette indgår ikke i nærværende an-

lægsønske, idet der pågår en proces med 

Odense Havn og Vand Center Syd om et 

muligt samarbejde. 
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Såfremt der ikke opnås finansiering, eller 

der mangler dele af finansieringen, skal 

grundejerne betale for etablering af di-

gerne. Der samlede initiativer sikrer 

Odense By mod ekstrem oversvømmelser 

frem mod 2050. 

 

 Delområde: 

 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 100 200 200 200 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 
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Anlægsforslag:  
Motocrossanlæg i Kærby Mose 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Politiske tilkendegivelser - Understøtter 

effektmålet om ”Odense den legende by 

for alle”. 

 

Beskrivelse:  
Det kommunale investeringsbehov for 

etablering af et motocrosanlæg i Kærby 

Mose vurderes at udgøre ca. 2,4 mio. kr., 

som anvendes til VVM redegørelse, mage-

læg af grund mm. Foreningerne bag ved 

Fyns Motorsport lægger en investering på 

ca. 7 mio. kr. til anlægget. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 2.500 2.500 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 2.500 2.500 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ikke afledt drift af forslaget. 

 

Anlægsforslag:  
Svømmehallen Højme,  

Modernisering af teknikken til 25m bassinet: Filteranlæg til rensning af vandet, ventilati-

onsanlæg og opfyldelse af nye lovkrav til svømmehaller fra 2017. 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

 
 

Understøtter:  
Vedligeholdelse. Understøtte effektmå-

lene om ”Odense som den legende by for 

alle” og ”flere borgere er sunde og trives”. 
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Beskrivelse 
Filteranlægget til 25m bassinet i Svøm-

mehallen Højme er oprindeligt et åbent 

betonsandfilter fra den svømmehal, som 

daværende Sanderum kommune startede 

byggeriet af kort før kommune sammen-

lægningen i 1970, og som Odense Kom-

mune færdigbyggede med åbning 9 juni 

1971. 

Filteret er helt usædvanligt placeret i stue-

plan og optager derfor en masse plads, 

som kunne udnyttes til kundefaciliteter. 

Svømmehallen var af meget dårlig kvalitet, 

og allerede i 1976 blev der gennemført en 

omfattende renovering af 25 m bassinet og 

ombygning af filteranlægget til et tryk-

sandfilter ved påstøbning af et låg over det 

åbne filter. Dette filter har gentagne gange 

været utæt i støbeskellet mellem låg og op-

rindeligt filter og er hver gang repareret 

ved injektering og påsmøringsmembra-

ner, men er nu igen så utæt, at der kon-

stant siver vand ud af filteret og ned igen-

nem dækket til kælderen.  

Med vedtagelsen af en ny bekendtgørelse 

om svømmebadsanlæg i 2012 blev der stil-

let krav om, at visse vandkvalitetskrav og 

driftskrav fra år 2017 også skulle gælde for 

eksisterende svømmehaller.  

For at lovliggøre 25m bassinet i Højme er 

det derfor nødvendigt at forbedre vandfor-

delingen i bassinet ved etablering af flere 

indløb og forbedring af de eksisterende.  

Det oprindelige ventilationsanlæg blev ud-

skiftet i starten af 1990´erne, men det 

valgte ventilations-aggregat fungerer ikke 

efter hensigten, primært fordi pladshen-

syn umuliggjorde placering af et korrekt 

dimensioneret anlæg. Generelt er der me-

get lidt plads i den eksisterende teknikkæl-

der, hvilket besværliggør modernisering af 

teknikken inden for eksisterende rammer. 

Det rådgivende ingeniør firma Alectia har 

kigget på problemerne og er kommet med 

et forslag til modernisering af både filter-

anlægget, bassin og ventilationen. De vur-

derer, at der kan gennemføres en moder-

nisering af både filteranlæg bassin og ven-

tilationsanlæg til en pris på 3,5 mio. kr. 

ekskl. moms. 

Afhængelig af endelige løsninger vil mo-

derniseringen primært kunne foregå i åb-

ningstiden, men for at lovliggøre bassinet 

vil det være nødvendigt med en tømning af 

bassinet for etablering af nye indløb mm. 

Det vurderes derfor at svømmehallen skal 

lukkes i 4 uger for gennemførelse af mo-

derniseringen, men denne lukning vil i gi-

vet fald foregå i skolesommerferien. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 3.500 3.500 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 
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Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ikke afledt drift af forslaget. 

 

Anlægsforslag:  
Svømmehallen Bolbro, Nyt filteranlæg til rensning af vandet i 25m bassinet 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Vedligeholdelse. Understøtte effektmå-

lene om ”Odense som den legende by for 

alle” og ”flere borgere er sunde og trives”. 

Beskrivelse:  
Filteranlægget til 25m bassinet i Svømme-

hallen Bolbro er det oprindelige åbne be-

tonsandfilter fra 1969, da svømmehallen 

blev bygget.  

Filteranlægget er et såkaldt åbent 

vacuumsandfilter placeret i svømmehal-

lens kælder. Anlægget har den store 

ulempe, at filteret er åbent og placeret i 

kælderen, hvilket betyder, at der ved tek-

nisk svigt, f.eks. strømafbrydelse, er risiko 

for at kælderen oversvømmes med bassin-

vand. Derfor er denne filtertype stort set 

alle steder udskiftet til moderne tryksand-

filter anlæg. Filteranlægget fungerer sam-

tidig som udligningstank for bassinet. 

Filteranlægget er i årene 1990 – 2005 flere 

gange blevet repareret for betonskader 

forårsaget af det aggressive klorede bas-

sinvand, og da svømmehallen skulle reno-

veres i 2011, var et nyt filteranlæg til 25m 

bassinet med i renoveringsforslaget. 

Imidlertid blev det nye filteranlæg taget ud 

af renoveringsforslaget på grund af mang-

lende økonomi. 

Sandfilteret er nu igen defekt. Nye beton-

skader har forårsaget, at der kommer fil-

tersand ud i bassinet efter filterskylning. 

En undersøgelse af filteret december 2013 

afdækkede omfattende skader på filterets 

bærende konstruktioner, hvor dele af be-

tonbjælkerne under filterbunden er faldet 

ned. Der er derfor stor risiko for, at der 

sker et kollaps af filteret, hvilket vil med-

føre en lukning af 25m bassinet for instal-

lering af et nyt filteranlæg. Lukkeperiode 6 

– 8 uger. 

Det rådgivende ingeniørfirma Grontmij 

Carl Bro har undersøgt filteranlægget og 

konkluderer, at en holdbar reparation af 

filteret ikke er mulig. De er derfor i gang 

med at projektere et nyt filteranlæg, som 

kan placeres samme sted som det nuvæ-

rende.  
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Projekteringen er endnu ikke færdig, men 

ingeniørerne vurderer moderniseringspri-

sen til 2 mio. kr. ekskl. moms. 

 Dette beløb dækker fjernelse af det nuvæ-

rende filtre, støbning af en ny udlignings-

tank og opstilling af et nyt filteranlæg inkl. 

alle nødvendige installationer.  

Lukkeperioden må forventes at være 6 – 8 

uger. 

Økonomi:  

Anlægsudgifter:  
- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 2.000 2.000 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:   
Der er ikke afledt drift af forslaget. 

 

Anlægsforslag:  
Udskiftning af kunstgræstæppe på kunstgræsbanen i Hjallese 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Vedligeholdelse. 

Understøtter effektmålene om ”Flere bor-

gere er betydningsfulde deltagere i fælles-

skaber”, ”Børn lærer mere og er mere kom-

petente”, ”Flere borgere er sunde og trives” 

og ”Odense er den legende by for alle”. 

 

Beskrivelse:  
Kunstgræsbanen i Hjallese er etableret af 

Odense Kommune for 15 år siden. Udgifter 

til driften af holdes af Fritid og Eliteidræt, 

som også administrerer udlån af banen. 

Banen udlånes til fodboldklubber, der ikke 

selv råder over en kunstgræsbanen. Børn 

og unge prioriteres før voksne. 

Kunstgræsbanen benyttes i sommerhalv-

året af Hockeyklubben Odin til træning og 
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kampe, og i vinterhalvåret til fodboldtræ-

ning og kampe. 

Kunstgræstæppet er gennem de senere år 

blevet repareret forskellige steder, men nu 

er tæppet i så dårlig forfatning, at det kræ-

ver en fuldstændig udskiftning. Såfremt 

der ikke lægges nyt tæppe på, kan banen 

ikke længere benyttes til fodbold og 

hockey.  

Hockeyklubben Odin har ikke andre uden-

dørstræningsfaciliteter, og såfremt banen 

ikke længere kan bruges, kan klubben ikke 

afvikle sine aktivitet i sommerhalvåret, 

som er foreningens primære sæson. 

En renovering af banen vil understøtte 

flere af byrådets effektmål, bl.a.: 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere 

i fællesskaber; Foreningerne kan tilbyde 

gode og tidsvarende faciliteter til sine 

medlemmer, som derved fastholdes i for-

eningslivet. 

Børn lærer mere og er mere kompetente; 

Foreninger og skolen kan bruge facilite-

ten til flere forskellige formål, også på 

dage, hvor vejret ikke tillader aktivitet på 

græsbaner. 

Flere borgere er sunde og trives; Gode og 

tidssvarende faciliteter tiltrækker flere til 

at være fysiske aktive.  

Odense er den legende by for alle; Der er 

mulighed for selv at organisere aktivite-

ter på banen, når den ikke er i brug til for-

eningens aktiviteter. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 3.000 3.000 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ydet et tilskud til Hockeyklubben 

Odin på 1.000.000 kr. til udskiftning af 

kunstgræstæppet. Klubben har forsøgt at 

skaffe den resterende finansiering på 

3.000.000 kr., men det har ikke været mu-

lig, idet banen er kommunal og driftes af 

Odense Kommune. Det bør undersøges, 

om bevillingen fra Forstadspuljen på 

1.000.000 kr. kan indgå som en delvis fi-

nansiering, hvorved den ansøgte anlægs-

bevilling vil være på 3.000.000 kr. 
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Anlægsforslag:  
Forsikring af kommunale bygninger: Budgetbehov til dækning af 

nye forsikringsforhold  

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Vedligeholdelse 

Anlægsforslaget understøtter By- og Kul-

turudvalgets effektmål om ”Bæredygtig 

byudvikling” og Byrådets effektmål om, ”at 

der skabes flere virksomheder og arbejds-

pladser”.  

Beskrivelse:  
Det seneste forsikringsudbud for Odense 

Kommune er gældende pr. 1/1 2014. På 

grund af, at Odense Kommune igennem 

mange år har sikret retmæssig omsorg for 

styring af risici, er de nye forsikringspræ-

mier både bedre og billigere end tidligere. 

Samlet set er det således en mere fordelag-

tig forsikring. 

Hovedforskellene imellem den nye forsik-

ring og den gamle forsikring er: 

• At forsikringerne nu også omfatter 

vandskade, hvor det tidligere kun var 

brand- og stormskade. 

• At kommunen tidligere skulle have et 

samlet skadesomfang på mindst 

25.000.000 kr., før forsikringen trådte 

i kraft. Denne grænse er nu ændret til 

10.000.000 kr.  

• Den årlige præmie er reduceret med 

2.000.000 kr.  

• Der er fortsat en selvrisiko på 100.000 

kr. pr. skade under forudsætning af, at 

visse forebyggende tiltag realiseres. El-

lers er selvrisikoen 500.000 kr. Der er 

ingen ændring af, hvem der betaler selv-

risikoen. Den betales fortsat af den ak-

tuelle fagforvaltning. 

For at kunne tegne ovenstående udvidede 

forsikring er der i henhold til sidste punkt 

nye krav til Odense Kommune. Anlægsud-

giften til realisering af de nye krav i form 

af bl.a. frostfrie ubenyttede bygninger og 

brandsikring af affaldscontainere er skøn-

net ca. 22.000.000 kr. og en afledt drift på 

535.000 kr. pr. år. Finansieringen sker via 

den mindre udgift til præmie, der er fore-

lagt i sagen ”Sikring af kommunale byg-

ninger: Nye forsikringsforhold og forebyg-

gelse” til forelæggelse for By- og Kulturud-

valget d. 19. maj 2015. Indeværende an-

lægsønske vedrører restbudgettet sva-

rende til 14.000.000 kr., der er nødvendig 

for at kunne realisere kravene til den nye 

forsikring.  

Anlægsforslaget sikrer, at Odense Kom-

mune kan opfylde kravene til den nye for-

sikring, der også omfatter vandskade sam-

tidig med, at denne udvidede forsikring er 

indgået på mere attraktive vilkår. På den 

måde sikres i endnu højere grad en ret-

mæssig omsorg for kommunens bygnings-

masse til glæde for både brugere og bor-

gere og er samtidig et økonomisk værn 

mod fremtidige skader.
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Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 14.000 4.000 4.000 4.000 2.000 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 14.000 4.000 4.000 4.000 2.000 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 535 535 535 535 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

 

 Anlægsforslag:  
Forsøg med robotgræsslåmaskine på et større idrætsanlæg. 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Vedligeholdelse 

Understøtter effektmålet om ”der skabes 

flere virksomheder og arbejdspladser (In-

novation i indkøb og byggeri).” 

Anlægsforslaget understøtter desuden: 

 Teknologi med kort tids- og implemen-

teringshorisont – kan afprøves allerede 

til næste forår.  

 Teknologi med et forventet tværgående 

potentiale- hvis der er gode erfaringer, 

kan det eventuelt afprøves i parker 

o.lign. 

 Teknologi, der i særlig grad kan fremme 

nytænkning af kerneopgaver i de en-

kelte forvaltninger – kvaliteten af bold-

baner stiger, når græsset hele tiden er 

ny-klippet. 

Beskrivelse:  
Fritid og Eliteidræt ønsker at afprøve brug 

af robotgræsslåmaskine på et større ud-

valgt idrætsanlæg.  

Forsøget ønskes afprøvet på et anlæg, hvor 

der er en ansat inspektør, som vil være til 

stede, når robotgræsslåmaskinen kører.  

Forsøget ønskes gennemført for at under-

søge, om kvaliteten af græsslåningen på 

fodboldbaner, vil være af lige så høj kvali-

tet, som når der bruges almindelig græs-

klipper. Samtidig ønskes det afprøvet, om 

fodboldklubberne vil være mere tilfredse, 
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når græsset forventeligt vil være kortere i 

længere tid. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 200 200 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 200 200 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ikke afledt drift af forslaget. 

 

Anlægsforslag:  
Renovering og eventuel nedlæggelse af ikke vel vedligeholdte atle-

tikanlæg på skolerne i Odense Kommune. 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Vedligeholdelse 

Understøtter effektmålene om ”Flere bor-

gere er betydningsfulde deltagere i fælles-

skaber” og ”Børn lærer mere og er mere 

kompetente” og ”Flere borgere er sunde og 

trives” og ”Odense er den legende by for 

alle”. 

 
 
 

Beskrivelse:  
Der er en del mindre atletikanlæg rundt 

omkring på skolerne, som ikke er vedlige-

holdt godt nok. Disse anlæg skal efter af-

tale med den enkelte skole enten renoveres 

eller nedlægges. Der er stort fokus på be-

vægelse i forbindelse med skolereformen, 

og det er derfor vigtigt, at de udendørsfa-

ciliteter, der er på skolerne, er af høj kvali-

tet. Det overvejes, om der eventuelt kan 

findes ekstern finansiering til anskaffelse 

af udstyrstrailere, som erstatning til brug 

på de skoler, hvor de vurderes/og man kan 

blive enige om, at atletikanlæggene ned-

lægges.  
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Ansvaret for driften af disse idrætsanlæg 

ligger i BKF. 

Anlægsønsket understøtte flere af byrå-

dets effektmål, bl.a.: 

Børn lærer mere og er mere kompetente;  

Flere borgere er sunde og trives; Gode og 

tidssvarende faciliteter tiltrækker flere til 

at være fysiske aktive.  

Odense er den legende by for alle; Der er 

mulighed for selv at organisere aktivite-

ter anlæggene, når de ikke er i brug. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 2.000 2.000 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 2.000 2.000 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ikke afledt drift af forslaget. 

 

Anlægsforslag:  
Halkapacitet samt renoveringer af haller 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Vedligeholdelse 

Beskrivelse:  
I forbindelse med byens udvikling, herun-

der den pågående byfortætning vurderes 

der behov for en ny hal i centrum for at 

sikre den nødvendige kapacitet. En ny hal 

vurderes at koste ca. 25 mio. kr. Der fore-

slås endvidere afsat årligt 10 mio. kr. til re-

novering af eksisterende haller. 

Der er medio maj udarbejdet en kapaci-

tetsanalyse på halområdet, som konklude-

rer: Citycampus/Østerbro har meget lille 

dækning af halfaciliteter set i forhold til 

befolkningstal og endnu mere markant 

med den udvikling, der forudsiges. 
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Der er behov for at overveje forskellige fri-

tidsfaciliteter i cityområdet f.eks. havne-

området. Dels er der planlagt en større by-

fortætning i områderne. Dels er der etab-

leret mellemuddannelser og området er 

ret besøgt. Befolkningstilvæksten i Åløkke-

området skyldes dels udbygningen på hav-

neområdet, samt udbygningen ved Nor-

disk Tekstil. 

Behovet for haller i Hunderup-området er 

dækket ind. 

En gruppe af borgere og foreninger i Bel-

lingeområdet har igangsat en plan for ud-

bygning af fritidsfaciliteterne ved Rasmus 

Raskskolen. 

I forlængelse af udarbejdelsen af en ny Fri-

tidspolitik vil der blive udarbejdet en faci-

litetsstrategi indenfor fritidsområdet. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 45.000 5.000 20.000 10.000 10.000 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 45.000 5.000 20.000 10.000 10.000 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 500 1.000 1.000 1.000 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

 

Anlægsforslag:  
Løsning af udfordringer ved B1909 fodboldbaneanlæg. 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Vedligeholdelse 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere 

i fællesskaber. Børn lærer mere og er mere 

kompetente. Flere borgere er sunde og tri-

ves. Odense er den legende by for alle. 

 
Beskrivelse:  
Det fodboldbane anlæg, som er stillet til 

rådighed for B1909 til deres fodboldtræ-

ning og kampe, er i modsætning til mange 

andre fodboldbaneanlæg ikke indhegnet. 

Det har gennem årene givet problemer 

med unge fra området, der kører på fod-
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boldbanerne på scootere og andre motor-

kørertøjer. Senest, har der i forbindelse 

med nogle stjålne motorcrossere, været en 

del ekstra utryghed i B1909, da der bliver 

kørt både stærkt og vildt på fodboldbane-

anlægget. Det har betydet, at B1909’s træ-

nere (som alle er frivillige) ikke har turdet 

gennemføre fodboldtræning på græsarea-

let, men har henlagt træningen til hen-

holdsvis kunstgræsbanen (som er indheg-

net) eller til hallen.  

Såfremt B1909 skal fastholde deres korps 

af frivillige trænere bør der skabes sikker-

hed for, at klubben kan tilbyde og afvikle 

sine aktiviteter under trygge og ordnede 

forhold. 

Hegnet ønskes opsat for fremadrettet at 

imødegå ovenstående problemer. 

Opsætning af hegn vil understøtte flere af 

byrådets effektmål, bl.a.: 

Flere borgere er betydningsfulde deltagere 

i fællesskaber; Foreningerne kan tilbyde 

trygge faciliteter til sine medlemmer, som 

derved fastholdes i foreningslivet. 

Flere borgere er sunde og trives; Facilite-

ter, hvor børn, unge og voksne føler sig 

trygge, vil tiltrække flere til at være fysi-

ske aktive.  

Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 400 400 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 400 400 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er indhentet priser på to forskellige 

hegn. Hegnet etableres på toppen af vol-

dene og der monteres 2 aflåselige porte. 

Det ene tilbud er på fodhegn udført i kraf-

tig varmgalvaniserede rør 50-70 cm. Højt. 

Den andet tilbud er på panelhegn 123 cm 

højt. Prisen på det lave hegn er anslået til 

250.000 kr. og prisen på panelhegn er an-

slået til 325.000 kr. Der ansøges om et an-

lægstilskud på 400.000 kr. så eventuelle 

uforudsete udgifter kan dækkes. 

Der er ikke afledt drift af forslaget. 
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Anlægsforslag:  
Miljøvenlige skraldespande 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Vedligeholdelse 

Understøtter effektmålet om ”Odense er 

den legende by for alle”. 

Beskrivelse:  
Med henblik på at sikre en minimering af 

affald i byen, foreslås der over en årrække 

udskiftet til mere miljøvenlige skralde-

spande.  

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ikke afledt drift af forslaget. 

 

Anlægsforslag:  
Renovering af Odense Koncerthus - forprojekt 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Vedligeholdelse 

 

Beskrivelse:  
I forbindelse med ibrugtagning af Odeon 

ønsker brugerne af Odense Koncerthus at 

sikre et optimalt samspil mellem husene, 

så der i videst muligt omfang kan høstes 

synergieffekter på driften, både hvad an-



 

182   Budgetforslag 2016 

går konference- og kulturaktiviteterne. Ef-

tersom salskapaciteterne i de to huse på 

bedste vis komplementerer hinanden, vil 

der på konferencesiden være betydelige 

fordele i et samarbejde mellem husene. På 

samme måde vil det være muligt at stille 

optimale rammer til rådighed for de aller-

fleste kulturarrangementer, uanset stør-

relse og karakter.  

Forudsætningen herfor er imidlertid, at 

Odense Koncerthus både funktionelt og i 

sin fremtoning opgraderes, så aldersfor-

skellen mellem husene så vidt muligt ud-

jævnes, og dermed ikke får afgørende ind-

flydelse på brugeroplevelsen. Med andre 

ord må Odense Koncerthus ikke blive et 2. 

klasses hus i forhold til den nye nabo. 

Brugerne bag Odense Koncerthus, Hotel 

H.C. Andersen, Odense Symfoniorkester 

og By- og Kulturforvaltningen, Odense 

Kommune ønsker derfor at etablere et pro-

jekt, som skal skabe grundlag for en reno-

vering af Odense Koncerthus i 2017. Under 

inddragelse af den nødvendige faglige råd-

givning fra bl.a. arkitekt og akustiker øn-

skes tilvejebragt en projektbeskrivelse in-

klusive et renoveringsbudget, som kan 

indgå i budgetprocessen for 2017.  

Effekterne af en renovering af Odense 

Koncerthus ligger i forlængelse af Odense 

Kommunes effektmål nr. 4, 5 og 7, som 

omhandler børns læring, deltagelse i fæl-

lesskaber og flere borgere. Samtidig vil re-

noveringen give bedre muligheder for en 

tværgående udnyttelse af Odeon og 

Odense Koncerthus’ faciliteter. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 1.000 1.000 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 1.000 1.000 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0  

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Udgifter til rådgivning og udarbejdelse af projektbeskrivelse med tilhørende budget anslås 

at kunne afholdes indenfor det afsatte beløb på 1 mio. kr. 
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Anlægsforslag:  
Ekstraordinær opretning Den Fynske Landsby 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Vedligeholdelse 

Beskrivelse:  
Ejendom har i 2014 foretaget en gennem-

gribende gennemgang og beregning af om-

kostningerne til ekstraordinær opretning 

af stråtagene i Den Fynske Landsby, her-

under udskiftning af møllehatten på Ma-

derup Vindmølle. (rapport fra Ejendom 

kan rekvireres). 

Der er tale om en 12 årig opretningsplan 

hvor de 50-60 årige stråtage løbende ud-

skiftes. Levetiden for stråtagene er for 

længst passeret, og museet har kun økono-

misk mulighed for at foretage nødtørftige 

reparationer. Huller i tagene medfører en 

hurtig nedbrydning af huse og inventar, 

hvorfor det haster med at få etableret en 

god klimaskal. Maderup Vindmølle er i 

meget dårlig forfatning og er p.t. afspærret 

for publikum på grund af nedstyrtnings-

fare.  

Økonomi:  
Iværksættelse af stråtagsopretningen er 

beregnet til 2,0 mio.kr. år 1 og herefter 

nedskaleres opretningen til ca. 1,1 mio.kr. 

årligt.  

Renoveringen af Maderup Vindmølle er 

beregnet til 3,1 mio.kr. Det er i 2015 lykke-

des at opnå fondstilskud på ca. 1 mio. kr., 

hvorfor der resterer 2,1 mio. kr. til det 

samlede renoveringsprojekt. 

 
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 7.400 4.100 1.100 1.100 1.100 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 7.400 4.100 1.100 1.100 1.100 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ikke afledt drift af forslaget. 
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Anlægsforslag:  
Overtagelse af veje på havnen 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Beskrivelse:  
I Odense Kommune har vejene på havnen 

igennem mange år været vedligeholdt og 

bestyret af havnen. Havnen har således 

bl.a. udstedt gravetilladelser, lavet skilte-

planer og vedligeholdt kørebaner og for-

tove – og dermed været vejbesty-

relse/myndighed for disse veje. 

Det drejer sig både om veje, der er gen-

nemgående og dermed fører anden trafik, 

end den trafik, der kun vedrører havnen, 

men også om veje, der ligger helt ”privat” 

på havnens arealer. Fælles for disse veje er, 

at de i Odense Kommunes vejregister gen-

nem årene har været registreret som kom-

muneveje, henhørende under havnevæse-

net. Således fremgår det af en vejforteg-

nelse helt tilbage fra 1953, hvilke veje, der 

var havnens og hvilke, der blev bestyret af 

kommunen.  

På baggrund af henvendelse fra havnen 

ønskes dette forhold nu ændret, så vejene 

fremover bliver bestyret entydigt i henhold 

til vejlovenes bestemmelser. Dette set i ly-

set af, at Odense Havn pr. 1/1 2000 blev 

kommunal selvstyrehavn og dermed un-

derlagt havneloven. Det fremgår heraf 

bl.a., at havnens midler skal være regn-

skabsmæssigt adskilt fra kommunens.  

I den forbindelse skal nogle veje nedklas-

sificeres til private veje tilhørende havnen, 

nogle veje forbliver kommuneveje men 

med Odense Kommune som vejmyndig-

hed og endelig skal nogle få veje nedklas-

sificeres til private fællesveje. 

I en juridisk vurdering er anført, at det er 

kommunens forpligtelse at påtage sig 

driftsudgifterne til vedligeholdelse af alle 

kommuneveje, både før og efter den kom-

mende ændring af vejloven, og uanset det 

er havnen, der hidtil har fungeret som vej-

bestyrelse. Det er ligeledes nævnt, at krav 

på udgifter, der er afholdt for mere end tre 

år siden, må anses som forældede i medfør 

af forældelseslovens regler. 

Fælles for mange af vejene på havnen er, at 

de ikke hidtil er vedligeholdt i en stand, 

som kan sidestilles med tilsvarende kom-

muneveje. Der er et efterslæb i vedligehol-

delsesniveauet, og Odense Havn og for-

valtningen har derfor fået udarbejdet en 

tilstandsvurdering af de veje, der forventes 

overført til Odense Kommune fra Odense 

Havn.  

Økonomi:  
Det estimerede udgiftsniveau, der er for-

bundet med Odense Kommunes overta-

gelse af vejene på havnen, er jf. tilstands-

vurdering foretaget af Niras på ca. 31. mio. 

kr. Den afledte drift andrager herudover 

ca. 0,9 mio. kr. årligt. 
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Anlægsudgifter: 
- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 31.000 31.000 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 31.000 31.000 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 435 870 870 870 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

 

Anlægsforslag:  
Afledte omk./anlæg ved Byens transformation 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Beskrivelse:  
I forbindelse med den markante bytrans-

formation, vil der løbende dukke behov op 

for at lave mindre vejreguleringer, ensret-

ninger, nye skiltninger, ændringer af tra-

fiksignaler m.m. 

Det vil typisk dreje sig om eksempelvis af-

ledte anlæg uden for letbane tracé. 

Der er ikke i de nuværende anlægsrammer 

plads til at afholde disse ekstraordinære 

udgifter. 

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt 

at lave en eksakt opgørelse, og nærvæ-

rende behov er derfor et foreløbigt skøn. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000  

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 
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Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ikke afledt drift af forslaget. 

 

Anlægsforslag:  
Kertemindevej fra 2 til 4 spor 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Understøtter BKU’s effektmål om ”Øget 

mobilitet og tilgængelighed” 

Beskrivelse:  
I dag modtager kommunen jævnlige kla-

ger over, at trafikstøjen på Kertemindevej 

er urimelig højt i forhold til borgernes ge-

ner heraf. Disse gener er øget i forbindelse 

med etableringen af Kanalforbindelsen, da 

der nu er øget trafik på Kertemindevej fra 

Ring 3 og til Ejbygade.  

Den øgede trafik giver en tættere trafik på 

Kertemindevej, med en dårligere trafikaf-

vikling til følge. 

Det foreslås som trin 1 at analysere, hvilke 

tiltag, der er nødvendige for dels at kunne 

give borgerne mindre gener af trafikstøjen, 

og dels sikre fremkommeligheden fra Ring 

3 til kanalforbindelsen. Det vil blive vurde-

ret at udvide strækningen til 4 spor og 

etablere støjafskærmning langs bebyggel-

sen. 

Der ønskes afsat midler til: 

 2016 til afdækning af behov og omfang 

af nødvendige tiltag til at mindske 

støjgener og omfang af udvidelsen 

 2017 midler til udarbejdelse af VVM-

redegørelse 

 2018 projektering 

 2019/2020 anlægsmidler 

Projektet er et projektforslag i Havne-

pakke 3, hvor der søges statslig medfinan-

siering, som kan gives med op til 40 pct. 

Det kunne vurderes, om der eventuelt 

skulle begyndes op med en projekterings-

bevilling, for at få en nøjere belysning af 

projektet, herunder koordinering/sam-

menhæng til letbanens etape 2. 
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Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 41.500 500 3.000 2.000 36.000 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 41.500 500 3.000 2.000 36.000 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 300 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der skal yderligere bruges 58,5 mio. kr. i 

2020 – således hele projektet i alt udgør 

100 mio. kr. 

Afledt drift udgør årligt 400.000 kr. og vil 

først få effekt efter budgetperiodens udløb. 

 

Anlægsforslag:  
Lerchesgade 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Øvrige  

Understøtter effektmål om ”Bæredygtig 

byudvikling”. 

Beskrivelse:  
Byens Bro åbner for fodgængere og cykli-

ster foråret 2015. Byens Bro bliver et nyt 

vartegn for byen, og er et vigtigt led i visi-

onen om at knytte bymidten og havnen 

tættere sammen og skabe udvikling i City-

campus-området. 

Byens bro lander nord for banen ved Kot-

tesgade og Lerchesgade. Visionen fra kvar-

terplanen er, at der etableres en samlende 

pladsdannelse i Kottesgade og Lerches-

gade, der kan binde stibroen sammen med 

VUC, opholdsmuligheder, beplantning 

med videre. 

Anlægsudgiften vedrører omlægning af 

Lerchesgade Syd. 
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Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 8.000 8.000 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 8.000 8.000 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ikke afledt drift af forslaget. 

 

Anlægsforslag:  
Tunnel Niels Bohrs Allé 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Øvrige  

Understøtter effektmålet om ”Øget mobi-

litet og tilgængelighed” og ”Odense har et 

sammenhængende trafiksystem med fo-

kus på bæredygtige transportformer”. 

Beskrivelse:  
I forbindelse med udviklingen af området 

omkring SDU og Nyt OUH, herunder etab-

lering af letbanen foreslås der etableret en 

ny tunnel under Niels Bohrs Allé, mellem 

Rødegaardsvej og Campusvej. 

I forbindelse med udviklingen i området 

vil der ske en betydelig stigning i trafikken 

i området, herunder også ved etablering af 

letbanen. 

For at sikre fornuftige krydsningsforhold 

for cyklister og gående foreslås der etable-

ret en ny tunnel, der kan være med til at 

gavne trafiksikkerheden for de bløde trafi-

kanter. 
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Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 17.000 10.000 7.000 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 17.000 10.000 7.000 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 250 500 500 500 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

 

Anlægsforslag:  
Vestergade vest- omlægning til reel gågade 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Øvrige  

Understøtter effektmålet om der ”skabes 

flere virksomheder og arbejdspladser”. 

Beskrivelse:  
I forlængelse af ophør med busbetjening i 

”Vester busgade” er der skitseret et pro-

jekt, der omdanner Vestergade vest til en 

reel gågade, hvor den nuværende niveau-

forskel elimineres og det skabes et mere 

helhedsorienteret udtryk. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 15.000 0 7.500 7.500 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 15.000 0 7.500 7.500 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 
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Afledte driftsindtægter/-udgifter  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der er ikke afledt drift af forslaget. 

 

Anlægsforslag:  
Etablering af et bibliotekstilbud i Bellinge 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Etablering af et bibliotekstilbud i Bellinge 

som en del af et Kultur og Idrætscenter vil 

understøtte og have en positiv effekt på 

følgende af Odense Kommunes overord-

nede effektmål:  

Understøtter effektmålene om ”Flere bor-

gere er betydningsfulde deltagere i fælles-

skaber” og ” Børn lærer mere og er mere 

kompetente” og ”Flere borgere er sunde og 

trives” og ”Odense er den legende by for 

alle” og ”Flere kommer i uddannelse og 

job” (jf. Rapport Folkebibliotekernes sam-

fundsvidenskabelige Værdi). 

Beskrivelse:  
I Korup har etableringen af et bibliotek 

med delvis ubetjent åbningstid i Korup 

Kultur- og IdrætsCenter (KKIC) i 2013 gi-

vet nye muligheder for borgerne i Korup. 

Dels fordi KKIC ligger i umiddelbar nær-

hed af den lokale folkeskole i området – og 

i tæt tilknytning til halfaciliteter og de fri-

tidstilbud, der løbende etableres i centeret. 

Dels fordi et bibliotekstilbud længe har 

været efterspurgt af borgerne i Korup ge-

nerelt, hvor der har været relativt langt til 

nærmeste i forvejen eksisterende biblio-

teksfilial. 

Bibliotekstilbuddet i Korup er blevet en 

meget stor succes. Alene i de første tre må-

neder af 2015 har der været 22.000 besø-

gende i biblioteket i Korup. Dette er cirka 

8.000 flere end i samme periode 2014 – og 

indikerer et samlet besøgstal for 2015 på 

mindst 80.000. Det er rigtig meget ”value 

for money” for borgerne, fordi biblioteks-

tilbuddet i Korup er delvist ubetjent med 

lange åbningstider - og derfor også drifts-

mæssigt er relativt billigt. 

Det vurderes derfor at kunne give rigtig 

god mening at etablere et delvist ubetjent 

bibliotekstilbud i (endnu) et byrum, hvor 

det i forvejen kan identificeres, at der sim-

pelthen mangler et tilbud. Bibliotekstil-

buddet tænkes at have daglig adgang for 

borgerne i f.eks. perioden 8.00 – 22.00 

(afhængigt af placering). 
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Her kan der peges på etableringen af et 

bibliotekstilbud i Bellinge som en klar mu-

lighed. Det kunne være et tilbud i samar-

bejde med borgere, der ønsker at etablere 

et fritids/aktivitets hus til gavn for små, 

unge og ældre i Bellinge og omegn.  

Det har i mange år været et konkret behov 

for et reelt bibliotekstilbud i Bellinge – 

både fra et demografisk synspunkt og fra 

en vurdering af områdets karakter.  

Området blev, da biblioteket endnu rådede 

over bogbusser dækket massivt med besøg 

fast 1-2 gange ugentligt i mange år. Denne 

betjening bortfaldt med nedlæggelsen af 

bogbusbetjeningen. Men området er sta-

dig karakteriseret af at være et veldefineret 

og stort bydelsområde i Odense kommune 

uden biblioteksdækning. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 5.500 5.500 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 5.500 5.500 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 750 750 750 750 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Ovennævnte økonomital er forslag til øko-

nomi inden selve anlægsbevillingen er ind-

arbejdet. Dvs: Da det ikke på nuværende 

tidspunkt eksempelvis vides, om der skal 

etableres et tilbud i et nyt eller et eksiste-

rende byggeri, er dette ikke medtaget. 

Anlægsudgifter (0,5 mio.kr.): Dækker In-

ventar, materialer, IT-udstyr mv i et bibio-

tekstilbud. 

(5 mio.kr. dækker etablering af en tilbyg-

ning eller lignende på cirka 250 kvm. Det 

vides endnu ikke, hvilken løsning, der kon-

kret vil kunne blive realiseret i Bellinge. 5 

mio.kr. er altså bedste bud på nuværende 

tidspunkt.) 

Driftsudgifter (0,75 mio.kr.): Dækker for-

brugsudgifter (fællesudgifter, el, vand, 

varme, rengøring) samt lønudgifter til del-

vis betjent åbningstid. Dækker ikke hus-

leje. 
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Anlægsforslag:  
Køb af idrætshal beliggende ved Odense Socialpædagogiske Semi-

narium. 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Understøtter effektmålene om ”Odense 

som legende by for alle” og ”Flere borgere 

er sunde og trives” og ”Flere borgere er be-

tydningsfulde deltagere i fællesskaber”. 

Beskrivelse:  
Odense Socialpædagogiske Seminarium, 

Rømersvej 3 forventes at fraflytte i løbet af 

sommeren 2016. Den tilhørende idrætshal 

er beliggende ca. 100 m fra Odense Idræts-

park og ved flere lejligheder er den benyt-

tet, når der afvikles større arrangementer i 

Odense Idrætshal. 

Odense Idrætspark oplever stor efter-

spørgsel på træningstider fra såvel under-

visningsinstitutioner, ældreidræt, elite-

idræt og handicaporganisationer og dette 

kan efterkommes, hvis idrætshallen er-

hverves og frem over drives af Odense Id-

rætspark.  

Idrætshallen kan således benyttes i fuld 

udstrækning i både dag- og aftentimerne 

samt i weekenderne til gavn for borgerne i 

byen.

Økonomi 
Anlægsudgifter: 

 - 1.000 kr. -  I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 20.000 20.000 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 20.000 20.000 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 450 450 450 450 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi: 
Anskaffelsessummen skal forhandles med 

nuværende ejere og det må formodes, at en 

prisen ligger lidt under opførelse af en ny 

idrætshal. 

Odense Idrætspark kan drive idrætshallen 

uden yderligere medarbejdere til tilsyn, 

men der skal afsættes midler til forbrugs-

afgifter, rengøring og vedligehold af byg-

ningen. 
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Anlægsforslag:  
Ny vej fra Munkebjergvej til SDU 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Øvrige  

Understøtter effektmålet om ”Øget mobi-

litet og tilgængelighed” og ”Odense har et 

sammenhængende trafiksystem med fo-

kus på bæredygtige transportformer”. 

Beskrivelse:  
Med henblik på at sikre optimal trafikbe-

tjening i udviklingsområdet omkring SDU, 

nyt OUH og Forsker Videnspark foreslås 

der etableret en ny 1,1 km vej mellem Mun-

kebjergvej og SDU. 

Vejen skal primært fungere som aflastning 

af Niels Bohrs alle og Campusvej. 

Der er tale om en 2-sporet vej uden kant-

sten og inkl. Vejbelysning. 

Der foreligger pt. ikke præcise trafiktal 

som kan bekræfte at 2 spor er nok, så der 

er en risiko for en ændring til 4 spor, som 

vil give en fordyrelse på op til 50 pct., såle-

des at projektets samlede økonomi løber 

op i 22,5 mio. kr. Dette vil i givet fald også 

påvirke niveauet for afledt drift. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 15.000 7.500 7.500 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 15.000 7.500 7.500 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 179 357 357 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 
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Anlægsforslag:  
Stibro ved Havnebad 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Forslaget understøtter effektmålene om 

”Odense er den legende by for alle” og 

”Flere borgere er sunde og trives”. 

 

Beskrivelse:  
I forbindelse med etablering af havneba-

det foreslås der etableret en bro for enden 

af Stenfiskerkajen. Bredden på stibroen er 

forudsat til 4,0 m, og at denne pælefunde-

res og opdeles i min. 3 fag med søjler i van-

det. Broens design er forudsat udført iht. 

designhåndbogen for området. 

Broen vil sikre en sammenbinding af det 

samlede stisystem i området.  

Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 10.000 5.000 5.000 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 10.000 5.000 5.000 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 10 20 20 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 
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Ældre- og Handicapforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen 
Samlet oversigt over anlægsforslag fra ældre- og Handicapforvaltningen og By- 
og Kulturforvaltningen 

- 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 I alt 

Vedligeholdelse:      

Anlægspulje til vedligehold og etablering af ABA 
anlæg – Automatisk Brandalarmeringsanlæg 

30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 

Samlet 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 

 

 

Anlægsforslag:  
Anlægspulje til vedligehold og etablering af ABA anlæg – Automa-

tisk Brandalarmeringsanlæg. 

Udvalg:  
By- og Kulturudvalget samt Ældre- og 

Handicapudvalget 

Understøtter:  
Vedligeholdelse 

Beskrivelse:  
Foranlediget af branden på Botilbuddet 

Rydsåvej er brandsikkerheden på Odense 

Kommune kategori 6 bygninger blevet 

gennemgået. Gennemgangen har vist at 

der er et stort efterslæb på vedligehold af 

automatiske brandalarmanlæg (ABA-an-

læg). Flere-ABA anlæg er ikke tidssva-

rende, mens der i andre bygninger ikke er 

etableret ABA-anlæg. På nuværende tids-

punkt er efterslæbet ved at blive kortlagt 

med henblik på udbud i løbet af 2015. 

Det konkrete anlægsbehov er således ikke 

afdækket på nuværende tidspunkt. An-

lægsforslaget er baseret på, at det forven-

tes, at der på sigt vil være behov for ajour-

føring og etablering af ABA- anlæg på an-

dre af Odense Kommunes bygninger, 

f.eks. skole og dagtilbud, hvorfor der fore-

slås en generel pulje til ABA-anlæg.  

Effekten af anlægsforslaget vil være at 

sikre, at alle kategori 6 bygninger gennem-

gås teknisk for en vurdering af, om en op-

datering af ABA-anlæggenes dæknings-

område er tidssvarende således, at alle be-

boerenheder er dækket af én eller flere 

røgdetektorer, som vil kunne sikre, at en 

ulmende brand kan opdages i tide. 
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Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
I forbindelse med etablering af Nye ABA 

anlæg, må det forventes, at der vil være en 

løbende driftsudgift. Driftsudgiften hertil 

afholdes inden for den enkelte institutions 

ramme. 
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Børn- og Ungeforvaltningen 
Samlet oversigt over anlægsforslag fra Børn- og Ungeforvaltningen 

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 I alt 

Politiske tilkendegivelser: 

SSP samlokation 910 0 0 0 910 

Supplerende ramme til modernisering og renove-
ring af skoler og dagtilbud 

Ikke beløbsfastsat 

Vedligeholdelse: 

Renovering af lokaler til forårs SFO på Risingskolen  1.200 0 0 0 1.200 

Øvrige: 

Etableringen af et stærkt og attraktivt ungemiljø i 
kasernebygningen 

20.000 0 0 0 20.000 

Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. klasse 25.000 2.000  4.000  6.500  37.500 

Brugerportalsinitiativet i Odense Kommune 7.500 0 0  0  7.500 

Samling af SoF-enhederne 8.000 0 0 0 8.000 

Nyt børnehus i centrum 1.000 20.000 15.000 0 36.000 

Børnene børnehus, Bifrost 31.200 0 0 0 31.200 

Pårup Børnehus (Scenarie 1) 1.700 0 0 0 1.700 

Etablering af varelift i børnehusene Åløkke samt 
Tryllefløjten 

800 0  0  0  800 

El-cykler til dagplejerne 500  0  0 0  500 

Samlet Børn- og Ungeforvaltningen 97.810 22.000 19.000 6.500 145.310 
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Anlægsforslag:  
SSP Samlokation  

Det Kriminalpræventive Hus – et bo-/arbejdsfællesskab med fælles adresse for SSP-sekre-

tariatet og Sektion forebyggelse ved Fyns Politi.  

Udvalg:  
Børn- og Ungeudvalget  

Understøtter:  
Politiske tilkendegivelser 

Tidligere politiske beslutninger, her-

under beslutningen om reorganisering af 

SSP Odense ved byrådsbeslutning den 11. 

april 2012, samt byrådsbeslutning den 25. 

september 2013 om den endelige etable-

ring af Center for Familier og Unge.  

I byrådets beslutning fremgår det blandt 

andet, at ”det er af afgørende betydning, 

at der sikres sammenhænge til det øvrige 

normalsystem, herunder også SSP-sekre-

tariatets arbejde med målgruppen. SSP 

arbejdet i Odense er helt centralt i det kri-

minalitetsforebyggende arbejde, og det er 

af vital betydning, at der sikres sammen-

hæng mellem denne indsats og Center for 

Familier og Unge - også i den direkte kon-

takt med de unge”.  

Færre udgifter til serviceområ-

derne, særligt til myndighedsområdet i 

BUF og BSF, hvor den tidlige indsats skal 

medvirke til at stoppe til strømningen af 

nye kriminelle/kriminalitetstruede unge 

til de specialiserede områder som eksem-

pelvis Center for Familier og Unge, men 

også dyre foranstaltninger i Børne- og Un-

gerådgivningen Social.  

Øvrige tiltag, herunder kredsrådsbeslut-

ningen den 24. juni 2014, med godken-

delse af strategi for forebyggelse af radika-

lisering og ekstremisme.  

Det fremgår blandt andet af strategien, ”at 

der etableres et samarbejdsforum mellem 

kommunen og politiet, samt at samar-

bejdsforummet i Odense etableres i tæt 

samarbejde med Odense Kommunes SSP-

organisation”.  

Strategien KOMspot, 7 veje til forebyg-

gelse af ungdomskriminalitet, vedtaget i 

byrådet den 25. marts 2015.  

Beskrivelse:  
Som en styrkelse af indsatsen for at stoppe 

fødekæden til kriminalitet, rocker- og ban-

demiljøet og radikalisering og ekstre-

misme, vil SSP Odense skabe et ”Krimi-

nalpræventivt hus”, hvilket der søges 

anlægsmidler til. Der søges alene til den 

kommunale andel. Det er ofte vanskeligt at 

arbejde på tværs af sektorer og faggrænser, 

hvor der ikke altid er tydelige snitflader. 

Det kan skabe ukoordinerede indsatser og 

dyre ineffektive løsninger. Med fokus på 

den fælles kerneopgave vil vi styrke sam-

arbejdskulturen, hvor vi på tværs af faglig-

heder kan nå fælles mål, videndele og ud-

føre en hyppig og problemløsende kom-

munikation.  

Med skabelsen af et kriminalpræventivt 

hus i Odense vil vi stå som spydspids i det 

forebyggende arbejde i Danmark. Og når 
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vi sammen styrker evnen til at bryde føde-

kæden til de kriminelle miljøer, vil vi for-

uden de fælles mål understøtte flere af by-

rådets strategiske effektmål for Ny virke-

lighed – Ny velfærd:  

 Børn lærer mere og er mere kompe-

tente  

 Flere kommer i uddannelse og job  

 Borgernes indkomst skal stige  

 Flere borgere er sunde og trives  

 Flere borgere er betydningsfulde del-

tagere i fællesskaber  

Anlægsforslaget omfatter omkostninger 

og indretning af bygningen Hjørnely, 

Grønlandsgade 7 – 5000 Odense C. Byg-

ningen har tidligere huset en del af Odense 

Kommunes misbrugsbehandling og forsla-

get omfatter alene de mest nødvendige 

ombygninger. Bygningen er et uopsigeligt 

lejemål frem til 1. oktober 2022. Der er 

ikke krav om reetablering ved fraflytning, 

ligesom muligheden for overtagelse af byg-

ningen drøftes.  

Driftsomkostningerne vil på den korte 

bane blive mindre for Odense Kommune, 

da Fyns Politi overtager en del af lejemålet. 

På den lidt længere bane vil det tætte sam-

arbejde styrke driften og sikre smidige og 

effektfulde arbejdsgange. Dette vil sikre en 

økonomisk gevinst for Odense Kommune. 

Se bemærkninger til økonomien nedenfor.  

Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 910 910 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 910 910 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter -113 -113 -113 -113 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Der findes mange beregninger, der viser, 

at forebyggelse er en ganske god forret-

ning. Senest har Det Kriminalpræventive 

Råd den 23. april 2015 udgivet sin Hvid-

bog om forebyggelse af rocker- og bande-

relateret kriminalitet, der blandt andet 

konkluderer, at forebyggelse betaler sig; 

både menneskeligt og økonomisk. 

Til beregningen i forhold til anlægsforsla-

get er det dog vanskeligt at beregne ind-

tægterne ved skabelse af et bo-/arbejds-

fællesskab mellem kommunen og politiet. 
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Det er afgørende at have fokus på, at fore-

byggelse er det lange seje træk, hvor ind-

satsen ofte først kommer efter flere år. 

Samtidig er der sjældent en logisk sam-

menhæng mellem udgiften til forebyggel-

sesindsatsen og der, hvor den økonomiske 

gevinst opleves. Der kan dog henvises til 

nogle enkelte beregninger, der fortæller 

om omkostningerne ved kriminalitet. 

Med henvisning til SSP-broen – årsberet-

ningen 2013, vil en ganske lille succesrate 

på ca. 1 % af vores indsatser på lavrisiko-

bekymringerne kunne indtjene indsatsens 

omkostninger. I runde tal betyder det, at 

hver gang vi kan forhindre, at én person 

ender som en ”tung sag”, sparer samfun-

det kr. 287.000 til direkte omkostninger 

ved kriminalitet. Er der tale om unge un-

der 18 år, der skal anbringes i døgnophold, 

vil der kunne være tale om endnu større 

omkostninger. For unge under 18 år vil 

den direkte besparelse for kommunen 

være størst. Den opbyggende del af SSP-

samarbejdet er samtidig med til at under-

støtte Odense Kommunes strategiske mål. 

Fortjenesten til denne del er ikke indreg-

net i forslagets effekt. 

 

Anlægsforslag:  
Supplerende ramme til modernisering og renovering af skoler og 

dagtilbud 

Udvalg:  
Børn- og Ungeudvalget 

Understøtter:  
Politiske tilkendegivelser 

Tidligere politiske beslutninger i fm. bud-

getaftalen for 2015; Liv med Læring samt 

en optimeret vedligeholdelse og anven-

delse af bygningsmassen (Vores Bygnin-

ger). 

Beskrivelse:  
Ifm. budgetaftalen for 2015 besluttede By-

rådets partier, at der skal udarbejdes en 

renoverings- og en moderniseringsplan 

for dagtilbud og skoler. 

Derudover afsatte Byrådet en anlægs-

ramme fra 2015 på i alt 137 mio. kr. fordelt 

over fire år. I 2015 udmøntes anlægsram-

men til renovering og forandringer af ud-

valgte bygningsdele og funktioner på 10 

dagtilbud og skoler. Byrådets beslutning 

skete i erkendelse af at der er behov for et 

beslutningsgrundlag vedr. det omfattende 

efterslæb på grundlæggende vedligehol-

delse samt på behovet for opgradering til 

moderne pædagogiske rammer ifm. bl.a. 

folkeskolereformen. 

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og 

Ungeforvaltningen har derfor sideløbende 

igangsat et omfattende arbejde med at ud-

arbejde en renoveringsplan for bygnin-

gerne samt en moderniseringsplan for de 

fremtidige behov for nye pædagogiske 

rammer for læring og trivsel. 

Det foreslås i den forbindelse, at der i 

2016-19 afsættes en yderligere anlægs-

ramme, der skal gøre det muligt at intensi-

vere renovering og modernisering af de 
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bygningsmæssige rammer. Fra 2016 vil 

udmøntningen af dette kunne ske med af-

sæt i de udarbejdede planer for renovering 

og modernisering, som forinden vil have 

været til politisk behandling ultimo 2015. 

Planerne vil ligeledes afdække omfanget af 

det samlede renoverings- og modernise-

ringsbehov, som en politisk prioritering vil 

skulle ses i lyset af. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter      

Indtægter      

Nettoanlægsudgifter      

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter     

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Endnu ikke beløbsfastsat, da omfanget endnu ikke er kendt.  

 

Anlægsforslag:  
Renovering af lokaler til forårs SFO på Risingskolen 

Udvalg:  
Børn- og Ungeudvalget 

Understøtter:  
Vedligeholdelse 

Beskrivelse:  
Rammerne for Forårs SFO besluttet i Børn- og Un-
geudvalget: 
Børn- og Ungeudvalget beslutning om ob-

ligatorisk forårs SFO i folkeskolerne i 

Odense kommune fra 1. marts 2014, har 

betydet at knap 100 børn startede i forårs 

SFO på Risingskolen. Skolen har fundet 

plads til disse børn i de lokaler, der tidli-

gere blev brugt til Færdselsskolen. Den 

ændrede aktivitet betyder dog, at loka-

lerne skal renoveres for at kunne benyttes 

lovligt. 

Renoveringen består af nye vinduer, nyt 

loft, nye gulve, ekstra toiletter og ventila-

tion som forudsætning for anvendelse af 

lokalerne til SFO.  



 

202   Budgetforslag 2016 

Efter renovering vil lokalerne være særde-

les velegnet til forårs SFO. Lokalernes pla-

cering giver mulighed for at afskærme bør-

nene fra den øvrige skoledel – en oase i en 

stor skole – hvilket er en forudsætning for 

at kunne skabe et inkluderende miljø, hvor 

børnene kan udvikle sig fagligt og socialt i 

trygge rammer. 

Det gode og sammenhængende børneliv 

styrkes på længere sigt, idet lokalområdets 

børnehuse og skolen skal ses i en større 

sammenhæng, hvor børnehusene benytter 

SFO-lokalerne og bygger bro til børnenes 

skoleliv. Børnene øger gradvist kendska-

bet til deres nye skole, og personalet arbej-

der tæt sammen for at skabe gode over-

gange for det enkelte barn. Dette giver bør-

nene gode forudsætninger for en tryg sko-

lestart i velkendte rammer. 

Der er givet dispensation til forårs SFO’en 

frem til sommeren 2015.

Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 1.200 1.200 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 1.200 1.200 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 0 0 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Lokalerne har tidligere været benyttet, hvorfor der ikke forventes yderlige udgifter til afledt 

drift. 

 

Anlægsforslag:  
Etablering af varelift i børnehusene Åløkke samt Tryllefløjten 

Udvalg:  
Børn- og Ungeudvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Beskrivelse:  
I forbindelse med etablering af forældre-

valgt frokostordning i børnehusene Trylle-

fløjten og Åløkke er der opstået særlige ar-
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bejdsmiljømæssige udfordringer. Børne-

husene er særligt udfordret, idet der dag-

ligt tilberedes frokost til et meget stort an-

tal børn samt det, at børnehusene er i flere 

etager. 

Etablering af varelift i børnehusene vil 

imødekomme de arbejdsmiljøkrav, der 

stilles til tilberedning af frokost. Jf. Ar-

bejdstilsynets regler for manuel håndte-

ring, vurderes de hyppigt gentagne løft og 

bæringer på trapper uholdbart på sigt. Ri-

siko for udvikling af arbejdsbetingede li-

delser samt ulykker er markant.  

Etablering af varelift i børnehusene bidra-

ger således til følgende af byrådets 8 ef-

fektmål: 

- Flere borgere er sunde og trives 

 
Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 800 800 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 800 800 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 7 7 7 7 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Årligt eftersyn vurderes til 3500,- årligt per varelift.  

 

Anlægsforslag:  
Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. klasse 

Udvalg:  
Børn- og Ungeudvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Børn og unge lærer mere 

 
Beskrivelse:  
Forudsætningen for at få succes med digi-

tal læring i folkeskolen er, at alle elever har 

en personlig computer til rådighed. IT skal 

anvendes som værktøj i alle fag og øge kva-
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liteten af undervisningen. I Under-

visningsministeriets Fælles Mål beskrives 

for hvert fag færdighedsmål og vidensmål, 

der for en rækkes vedkommende refererer 

specifikt til anvendelsen af IT. 

Med skolereformen er det desuden et krav, 

at der arbejdes med læringsmålstyret un-

dervisning. Lærerne skal for hver elev lave 

læringsmål til hver undervisningsaktivitet 

og evaluere eleven i forhold til disse. Dette 

er for lærerne en stor opgave, og her vil 

forlagsudviklede digitale læremidler lette 

arbejdet ved at monitorere elevernes ud-

vikling og komme med feedforward til nye 

aktiviteter. Det er ligeledes vigtigt at syn-

liggøre elevernes læring ved, at de opbyg-

ger en digital portfolio, der øger refleksio-

nen samt dokumenterer, hvad de har lært 

i forhold til konkrete mål. Ovenstående 

krav bliver svære at indfri, hvis eleverne 

ikke har deres egen device. 

Endvidere er der i forbindelse med den 

fælleskommunale digitaliseringsstrategi 

indgået en aftale mellem KL og forligspar-

tierne om et fagligt løft af folkeskolen. Af-

talen indebærer, at der skal udformes en 

borgerportal, som blandt andet skal sikre, 

at brugerne, herunder forældrene, får én 

samlet digital indgang til skolen. Samtidig 

skal kommunerne anskaffe it-systemer, 

som sikrer, at både elever, forældre, pæda-

gogisk personale og skoleledelser oplever 

en sammenhængende it-understøttelse af 

elevens læringsproces, arbejdet med læ-

ringsmål og trivsel samt digital kommuni-

kation og samarbejde.  

Ovenstående krav kan kun honoreres, hvis 

eleverne har adgang til et digitalt værktøj, 

der kan facilitere deres læring, og som kan 

føde borgerportalen med informationer, 

der præsenteres for forældrene. 

Fra skolerne lyder det, at indsatsen med at 

eleverne kan medbringe private devices i 

undervisningen – også kaldet ”Bring Your 

Own Device” (BYOD) ikke fungerer, før 

eleverne kommer i 7. klasse. Forældrene 

har ikke lyst til at give deres ’små’ børn 

dyre computere med i skole, når sikkerhe-

den og forsikringsansvaret er forældrenes 

eget. 

Derfor foreslås det, at skolerne stiller 

iPads til rådighed for alle børn i 0.-3. 

klasse og Chromebooks til rådighed for 

eleverne i 4.-6. klasse. 

Ud over at give undervisningen et kvalita-

tivt løft og leve op til kravene fra Fælles 

Mål, skolereformen samt ambitionerne i 

den nationale digitaliseringsstrategi, vil 

der også være administrative gevinster 

forbundet med en sådan investering. 

I forvaltningen vil der blive mulighed for 

at flytte økonomi fra kopiering og traditio-

nelle læremidler til digitale læremidler. 

Det giver ligeledes forvaltningen mulighed 

for at foretage strategiske indkøb, der til-

godeser dette. Dog bør det nævnes, at sko-

lernes læremiddel budget næppe vil kunne 

finansiere den samlede udgift. 
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Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 37.500 25.000 2.000 4.000 6.500 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 37.500 25.000 2.000 4.000 6.500 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 4.500 4.500 4.500 4.500 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
I 2016 er det den totale anlægsudgift, der 

sikrer, at alle skoler og elever starter ud på 

samme niveau. Fra 2017 og frem bør der 

planlægges yderligere anlægsudgifter, der 

sikrer, at der løbende kan ske genanskaf-

felse af udstyr. Med en afskrivning på 4 år 

er det derfor estimeret, at der fra 2019 og 

fremover bør være 6,5 mio.kr om året for 

at kunne opretholde et tilfredsstillende 

genanskaffelsesniveau. De afledte drifts-

udgifter indeholder årligt dels 1,5 mio.kr 

til licenser mv. samt 3 mio.kr til driftssup-

port af devices.  

 

Anlægsforslag:  
Brugerportalsinitiativet i Odense Kommune 

Udvalg:  
Børn- og Ungeudvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Børn og unge lærer mere og er mere kom-

petente 

Beskrivelse:  
Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale 

om at realisere en fælles brugerportal for 

folkeskolen. Brugerportalsinitiativet skal 

bringe den digitale folkeskole videre ved at 

etablere tidssvarende digitale platforme, 

som kan understøtte kommunikation, læ-

ring og trivsel i folkeskolen og understøtte 

målene i folkeskolereformen. 

Aftalen indebærer, at kommunen frem 

mod skolestart i 2016/2017 har påbegyndt 

udbredelsen af de digitale løsninger og sik-

ret udbredelse til alle skoler ved udgangen 

af 2017. 

Brugerportalinitiativet består af tre plat-

forme – en samarbejdsplatform, en læ-

ringsplatform og en integrationsplatform.  
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Integrationsplatformen skal sikre veldefi-

nerede adgang fra samarbejds- og lærings-

platformen til nationale informationer om 

eleven - fx testresultater, trivselsmålinger, 

fælles mål og optagelse til ungdomsuddan-

nelser. 

Integrationsplatformen udvikles af Styrel-

sen for IT og Læring (STIL) og finansieres 

over bloktilskuddet. 

Samarbejdsplatformen skal sikre kom-

munikation mellem de forskellige bruger-

grupper ledere, lærere, pædagoger, elever 

og forældre via mail, chat, fildeling etc. 

Samarbejdsplatformen skal desuden le-

vere et dashboard, hvorfra man kan tilgå 

informationerne om trivsel og læringspro-

cesser for den enkelte elev.  

KL har anmodet Kommunernes IT Fælles-

skab KOMBIT om at varetage opgaven 

med et fælles udbud af en fælles samar-

bejdsplatform for kommunerne.  

Læringsplatformen udgør den digitale un-

derstøttelse af elevens læring. Platformen 

giver adgang for elever, forældre og pæda-

gogisk personale til elevplan, elevportfolio, 

digitale værktøjer, læremidler og andet 

indhold, som eleverne arbejder med. Ele-

ver og pædagogisk personale skal endvi-

dere kunne se, planlægge, gemme og dele 

læringsforløb ud fra Fælles Mål og indivi-

duelle læringsmål, ligesom ledelsen skal 

have adgang til relevante områder. 

Læringsplatformen skal i udbud enten i 

Odense Kommune alene, eller som et klyn-

geudbud sammen med andre kommuner. 

KL udarbejder forslag til fælles krav og en 

vejledning som kommunen kan anvende 

ved udbuddet.

Økonomi (Samarbejdsplatform):  
Samarbejdsplatform - Anlægsudgifter  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 3.000 3.000 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 3.000 3.000 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter *) *) *) *) 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

*) Driftsudgiften til den kommende samarbejdsplatform forventes at kunne holdes inden for den nuværende udgift i rela-

tion til SkoleIntra 

Økonomi (Læringsplatform): 
Beløbet er inkl. 

 Kr. 3 mio. til selve platformen 

 Kr. 1.200.000 til vikardækning til læ-

rere, der skal på kursus 

 Kr. 300.000 til undervisning/kursus  
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Læringsplatform – Anlægsudgifter: 
- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 4.500 4.500 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 4.500 4.500 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 500 500 500 500 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Gældende for begge platforme: De skal i udbud i sep./nov. 2015 

 

Anlægsforslag:  
Samling af Sundhed- og forebyggelsesenhederne (SoF) 

Udvalg:  
BUF og BKF 

Understøtter:  
Øvrige 

Beskrivelse:  
Der skal tilvejebringes fysiske rammer, 

hvor medarbejderne i SoF Syd og Vest kan 

være samlet med det formål SoF-enhe-

derne skal kunne løse deres opgave inden 

for den nye BUF-struktur. Mht. SoF Nord 

er der tidligere truffet beslutning om en fy-

sisk placering som en del af Community-

Center Nord i Vollsmose. Der arbejdes 

sideløbende med en placering af Dagple-

jen i Syd og Vest samme sted som SoF-en-

hederne.  

Fordelene ved en samlet SoF-enhed er 

mange. Eksempler herpå er: 

 Udmøntning af Sund Start Sammen 

o Fremtidens tilbud til kommende 

førstegangsforældre -  et tværsekto-

rielt samarbejde, hvor matriklen 

skal huse kommunale og regionale 

folk. 

o  Én indgang både ifm. graviditet og 

ved behov for støtte og rådgivning 

senere. 

o Konsultationsvirksomhed for sund-

hedsplejersker (omlægning af 

hjemmebesøg). 

 Visionen for Sundhed og Forebyggelse 

-  med tværfagligt fokus og tidligere 

indsats 
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o Et stærkt fagligt miljø, hvor der ar-

bejdes helhedsorienteret med fokus 

på barnet i centrum 

o Tværfagligt samarbejde internt 

blandt faggrupperne med udvikling 

af synergieffekter og tilbud på tværs 

af faggrænser 

o Mulighed for relationel koordine-

ring mhp. større fokus på den fælles 

kerneopgave. 

o Effektivisering af arbejdet med 

børn og familier ift. forskellige fag-

lige perspektiver 

o Åben Anonym Rådgivning i bymid-

ten 

o Besparelse i transporttid for medar-

bejderne 

o Et tættere samarbejde med Unge-

kontakten under hensyn til den 

anonymitet, der er påkrævet ift. 

målgruppen.

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 8.000 8.000 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 8.000 8.000 0 0 0 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 84 100 100 100 

Bemærkninger til økonomi:  

Nettodriftsudgifterne afhænger af tidpunktet for flytning.  

 

Anlægsforslag:  
Nyt børnehus i centrum 

Udvalg:  
Børn- og Ungeudvalget og By- og Kultur-

udvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Beskrivelse:  
I forbindelse med linjeføringen af den 

kommende letbane, er det blevet konstate-

ret, at børnehuset Toppens bygninger skal 

eksproprieres. Dette medfører, at der skal 
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findes alternative dagtilbud til de børn, der 

i dag har deres daglige gang i Toppen, samt 

fremtidige børn, der distriktsmæssigt er 

tilknyttet Toppen.  

Parallelt hermed kan det konstateres, at 

prognoserne i centrum, dokumenterer et 

øget kapacitetsbehov i årene, der kommer, 

ift. dagtilbudsområdet. 

Disse to forhold har givet anledning til, at 

Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde 

med By- og Kulturforvaltningen har drøf-

tet forskellige scenarier i forhold til at 

adressere de to ovennævnte udfordringer.  

Der er blevet arbejdet med en løsning på 

kort sigt, der tilgodeser udfordringerne 

forbundet med børnehuset Toppen. Qua 

kapacitetsudfordringen i centrum er det 

dog også værd at kigge på en løsning på 

langt sigt, hvilket kunne afstedkomme 

byggeriet af et nyt børnehus i centrum. En 

løsning, der også adresserer andre dagsor-

dener såsom vækstdagsordenen i centrum, 

samt perspektiverne i ”Liv med læring”, 

hvor der sigtes efter, at lave større enheder 

inden for dagtilbudsområdet. 

I første omgang vil anbefalingen være, at 

der afsættes 1 mio. kr. til en forundersø-

gelse, hvor forskellige scenarier og løs-

ningsmodeller skal beskrives. Her skal det 

blandt andet undersøges, om et nyt børne-

hus i centrum skal sammentænkes med 

andre institutionstyper eller andre funkti-

oner, samt hvordan projektet skal kobles 

til ”Liv med læring” og vækstdagsordenen 

centrum.  

Økonomi:  
Anlægsudgifter:  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 36.000* 1.000** 20.000 15.000 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 36.000* 1.000** 20.000 15.000 0 

* Forudsat at Odense Kommune ejer grunden (afklares i forundersøgelsen) 

**Forundersøgelse 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 0 82 82 

Bemærkninger til økonomi:  
Størrelsesmæssigt er der tale om en dagin-

stitution med 6 stuer og plads til ca. 100 

vuggestue- og børnehavebørn. Der gøres 

opmærksom på, at det er et anslået beløb, 

der kan ændre sig, hvis eksempelvis andre 

institutionstyper skal medtænkes. 

Nettodriftsudgifterne afhænger af tid-

punktet for ibrugtagning.  
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Anlægsforslag:  
Børnene børnehus, Bifrost 

Udvalg:  
Børn- og Ungeudvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Optimering af ny børnehusstruktur, der 

skal understøtte høj kvalitet i daginstituti-

oner via bedre ressourceudnyttelse. 

Et nyt børnehus vil ombygge og udvide et 

eksisterende børnehus, der får en mere op-

timal driftsstørrelse. Samtidig frigives 

plads i et andet børnehus, og disse lokaler 

kan anvendes til etablering af gæstedag-

plejehus, der mangler i dette område. Ge-

nerelt vil det betyde en opjustering af byg-

ningernes standard. 

Beskrivelse:  
Børn- og Ungeregion Syd ønsker at give vi-

sionen om ’Liv med læring’ et fysisk udtryk 

via etableringen af et nyt børnehus Bifrost 

integreret i lokalområdet Korsløkke. Her 

bringes børnene ind i Odense Kommunes 

vækststrategi med fokus på spændende og 

attraktive rammer for børn og lokalsam-

fund. 

Etableringen af et nyt børnehus Bifrost 

omfatter, at et eksisterende børnehus for-

nyes og tilføjes yderligere kvadratmeter og 

at børnehuset tænkes ind i området. 

Bifrost skal være et åbent hus, der inviterer 

til aktiv inddragelse af lokalområdet – og 

kan dermed være Odenses fortælling om et 

byområde, der blev transformeret og løf-

tet. Bifrost skal bidrage til at vende udvik-

lingen af Korsløkkeparken fra et ry som 

belastet socialområde til i stedet at være en 

spændende oase i bymidten.  

Bifrost bidrager således til forskellige ele-

menter i byrådets 8 effektmål: 

- Flere borgere er betydningsfulde delta-

gere i fællesskaber 

- Børn lærer mere og er mere kompetente  

- Odense er den legende by for alle 

Etableringen af et nyt børnehus Bifrost un-

derstøtter tankegangen i Liv med Læring, 

hvor ét af elementerne er at skabe økono-

misk og fagligt bæredygtige børnehuse. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 33.000 33.000 0 0 0 

Indtægter -1.800 -1.800 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 31.200 31.200 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 
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Afledte driftsindtægter/-udgifter  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 82 82 82 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Budgetoverslagene er skøn / overslag og 

bør kvalificeres i samarbejde med BKF. 

Vurderingen er, at det minimum vil koste 

33 mio. kr. at etablere et nyt børnehus Bif-

rost. 

Etableringen af Bifrost vil betyde, at et 

mindre børnehus kan nedlægges og even-

tuelt sælges. Indtægten anslås at blive 1,8 

mio. kr. Alternativt kan huset overdrages 

til dagplejen i Region Syd, der p.t. mangler 

et gæstehus. Nettodriftsudgifterne afhæn-

ger af tidpunktet for ibrugtagning.  

 

Anlægsforslag:  
Pårup Børnehus  

Udvalg:  
Børn- og Ungeudvalget og By- og Kultur-

udvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Beskrivelse:  
Tilstanden på Pårup Børnehus (som består 

af pavillonsbygninger) er ekstrem dårlig, 

og der er udfordringer både ift. stabilitet, 

vedligeholdelsestilstand og indeklima. I et 

notat udarbejdet af Byggeri og anlæg i By- 

og Kulturforvaltningen konkluderes det, at 

man så hurtigt som muligt skal arbejde på 

at få etableret en ny bygning som erstat-

ning for pavillonbygningerne. Hvis man 

ikke kan finde midlertidige lokaler til dag-

institutionen, kan man forsætte med at 

vedligeholde pavillonsbygningerne nød-

tørftigt – men maksimalt et år. Dette kal-

der altså på handling her og nu. Dertil skal 

tilføjes, at der ligger en byrådsbeslutning 

om, at der på byplan skal gøres noget ved 

de midlertidige pavilloner, og at pavillons-

bygningen, som Pårup Børnehus består af, 

er 45 år gammel. 

Børnehusene i nærområdet er fyldt op, så 

det kalder på, at der skal handles nu og 

her. Et møde mellem BUF og BKF har af-

stedkommet, at der er opstillet forskellige 

scenarier for, hvordan man kan handle, og 

hvilke implikationer, disse handlinger har. 

1. Erstatte de nuværende pavilloner med 

pavilloner, der må stå i maksimalt 3 år 

2. Opstille pavilloner uden toiletfaciliteter 

ved tre andre børnehuse, der må stå i 

maksimalt 3 år 

3. Fjernelse af pavilloner og opførelse af 

ny permanent løsning 

Fordelen ved de to første scenarier er 

umiddelbart, at de kan tænkes sammen 

med perspektiverne i ”Liv med læring”, 
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hvor der blandt andet pågår en større ana-

lyse af strukturen på dagtilbudsområdet 

ift. størrelse på og antal af børnehuse. 

Fordelen ved sidste scenarie er, at der sik-

res en permanent løsning.  

Anbefalingen vil være at forfølge det første 

scenarie.  

Økonomi:  
Scenarie 1 
Anlægsudgifter  

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 1.700 1.700* 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 1.700 1.700* 0 0 0 

*Inklusiv nedtagning af nuværende og opsætning af ny pavillon, og et børnehus med en størrelse på 3 stuer 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 20,5 41 41 41 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Scenarie 2 
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 1.720 1.720* 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 1.720 1.720* 0 0 0 

* Inklusiv nedtagning af nuværende og opsætning af ny pavillon, og et børnehus med en størrelse på 3 stuer 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 17,5 35 35 35 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 
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Scenarie 3 
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 7.200 7.200 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 7.200 7.200 0 0 0 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 41 41 41 41 

Bemærkninger til økonomi:  
Nettodriftsudgifterne afhænger af tid-

punktet for ibrugtagning. 

 

 

Anlægsforslag:  
Etableringen af et stærkt og attraktivt ungemiljø i kasernebygnin-

gen 

Udvalg:  
Børn- og Ungeudvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Et stærk og attraktiv ungemiljø på kaser-

nen giver mulighed for samskabelse på 

tværs af skoler, UngSyd og civile aktører i 

området. 

UngSyd er udfordret af en meget spredt 

bygningsmasse, der giver udfordringer og 

afledte udgifter til personalets transport-

tid, koordinering af tid, aktiviteter mv. En 

samling af flere aktiviteter et sted vil be-

tyde, at ressourcerne kan anvendes mere 

optimalt. 

Beskrivelse:  
UngSyd er udfordret på, at organisatio-

nens aktiviteter er meget spredt i byen og 

har et grundlæggende behov for at skabe 

attraktive og positive tilbud for byens unge 

omkring midtbyen.  

Kasernen kan omdannes til et spændende 

ungemiljø, som bl.a. kan bruges af hvor 

bl.a. UngSyds dagundervisning, almen 

ungdomskoleundervisning samt admini-

stration kan samles og der kan skabes et 

tæt lokalemæssigt samarbejde med Hun-

derupskolen for de ældste klassetrin.  

Målet er, at ungemiljøet som udgangs-

punkt har åbent i tidsrummet kl. 8-22 og 
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bliver et attraktivt sted for de unge at holde 

til via spændende tilbud og faciliteter. 

Der vil være stort fokus på samarbejde og 

samskabelse med foreninger, ungdomsud-

dannelser, erhvervsliv og lokalområdet i 

forhold til at skabe liv og indhold i bygnin-

gerne. De unges egne ønsker og behov skal 

tænkes ind i rammerne, og fremme deres 

lyst til indflydelse og medbestemmelse.  

Indretningen skal være fleksibel og multi-

funktionel, så nytteværdien bliver størst 

mulig i disse knappe tider.  

Et stærkt ungemiljø i bymidten kan få po-

sitiv indflydelse på: 

- At flere borgere (unge) bliver betyd-

ningsfulde deltagere i fællesskaber 

- At børn lærer mere og er mere kompe-

tence 

- At flere borgere kommer i uddannelse 

og job 

Flytningen betyder at Odense Kommune 

kan opsige to eksterne lejemål. 

Anlægsforslaget omhandler etablering af 

UngSyd i lejemålet beliggende Sdr. Boule-

vard 21, 5000 Odense C. 

Lejemålet er aktuelt udlejet til Forsvars-

kommandoen. Lejemålet er uopsagt. Det 

er ikke afklaret, om der er politisk accept 

til at opsige lejer.  

UngSyds ibrugtagning af ejendommen vil 

medføre en mistet huslejeindtægt på kr. 

310.000 pr. år. Beløbet er medtaget i 

business casen. 

Anvendelse af lokalerne til BUF-formål er 

ikke vurderet i en samlet kommunal kon-

tekst, og har derfor ikke været medtaget i 

en løsningsmodel ift. det samlede kom-

munale lokationsbehov. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 20.000 20.000 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 20.000 20.000 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter:  
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 0 316 -269 -269 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Med flytningen af ungdomsskolen fra eks-

terne lejemål forventes det at kunne med-

føre en årlig besparelse, da udgifterne til 

afledt drift er lavere end de nuværende le-

jeudgifter. 
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Anlægsforslag:  
El-cykler til dagplejerne 

Udvalg:  
Børn- og Ungeudvalget 

Understøtter:  
Øvrige 

Beskrivelse:  
Med henblik på at styrke børnenes sund-

hed og læring foreslås indkøbt 30 el-cykler 

med lad, hvor dagplejeren kan transpor-

tere 4 dagplejebørn.  

Dagplejen i de 3 regioner har hver modta-

get 3 af disse cykler fra et forsikringssel-

skab og har gode erfaringer med såvel mo-

tor, styringen og de er lette at træde. 

Med el-cykler vil hyppigere ture ”i det 

grønne” være muligt og i en større radius 

fra dagplejehjemmet end nu. De mindste 

børn vil hermed få mulighed for oplevelser 

i naturen med de muligheder for bevæ-

gelse, det giver.  

Dette vil således påvirke arbejdet med 

dagtilbudslovens pædagogiske læreplaner 

positivt, fordi personalet får muligheder 

for at udfolde læreplanstemaerne eksem-

pelvis omkring naturfænomener samt 

krop og bevægelse. 

Økonomi:  
Anlægsudgifter: 

- 1.000 kr. - I alt 2016 2017 2018 2019 

Bruttoanlægsudgifter 500 500 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Nettoanlægsudgifter 500 500 0 0 0 

Note. Eksklusiv moms, +=udgifter, -=indtægter 

Afledte driftsindtægter/-udgifter: 
- 2016 pris - 1.000 kr. - 2016 2017 2018 2019 

Nettodriftsudgifter 10 20 20 20 

Note.  Eksklusiv moms, +=merudgifter, -=mindreudgifter 

Bemærkninger til økonomi:  
Udgifter til afledt drift vedrører løbende vedligeholdelse.  
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2. Liste over løbende anlægsbevillinger 
Udvalg 

Mio. kr. 
(årligt) 

Økonomiudvalget 20,3 

Strategisk udviklingspulje 5,0 

Tilskud Odense ZOO 6,0 

Borgerinddragelse om fremtidens velfærd 0,1 

Forstadspuljen 9,2 

By- og Kulturudvalget 73,1 

Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger 6,3 

Energibesparende foranstaltninger 2,9 

Opretningsarbejder 5,0 

Nedrivninger 1,0 

Renovering af udlejningsejendomme 3,1 

Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 4,1 

Friarealforbedringer 0,5 

Områdefornyelse 1,6 

Grønne indsatser – skovrejsning og alléer 1,0 

Vejreguleringer 8,8 

Byudstyr 0,8 

Trafiksikkerhedsplan (skoleveje, stier og sikkerhedsfremme) 12,8 

Bløde trafikanter i bymidten 2,3 

Skolernes genopretning  12,5 

Legepladser 4,3 

Ombygning/renovering skolefritidsordninger 1,6 

Lokaletilskud – 2:1 ordningen 2,1 

Daginstitutioner – bygningsmæssige særønsker 1,9 

Temaplaner 0,5 
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3. Liste over større eksisterende anlægsbevillinger over 10 mio. kr. i 
perioden 2016-2019 

Udvalg Mio. kr. 

Økonomiudvalget 337,5 

Fra Gade til By - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade 137,0 

Rådighedsbeløb vedr. Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan 120,5 

Udvikling og byomdannelse i Odense NØ 80,0 

By- og Kulturudvalget 555,0 

Energirenoveringer - Energy Lean 98,1 

PCB-renoveringer - Giftige fuger 15,0 

Havnebad i Odense Havn 14,0 

Cykelhandlingsplan 2015-2018 24,0 

Øvrige projekter i Kvarterplanen  38,5 

Trafik- og Mobilitetsplanen 13,4 

Reparation af Rismarksbroen 20,8 

Udbedring og genopretning af fysiske rammer 116,0 

Strategi for den kollektive trafik i Odense 2014-2018 16,0 

Fysiske rammer for folkeskole og dagpasning  53,5 

Musik og teaterhus 75,3 

Forbedre fysiske ramme for folkeskole og dagpasning  53,5 

Renovering af plejecentre  17,0 

Børn- og Ungeudvalget 10,0 

Talent, potentiale og mønsterbrud 10,0 
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I forbindelse med budget 2015 blev der af-

sat en ramme til velfærdsteknologiske an-

lægsprojekter på 4 mio. kr. i 2016. Direk-

tørgruppen fremsender her et forslag til 

udmøntning af rammen på projekter i 

2016.  

 

Der er indkommet 9 ansøgninger (8 fra 

forvaltningerne og 1 fra Center for Vel-

færdsteknologi). Der er samlet ansøgt om 

8,9 mio. kr.  

Det indstilles, at alle 9 ansøgninger imøde-

kommes, dog således at beløbene til nogle 

af forslagene reduceres, således den sam-

lede ramme på 4 mio. kr. overholdes. 

Forslagene er alle udarbejdet med afsæt i 

nedenstående kriterier, og der er taget ud-

gangspunkt i disse kriterier ved behand-

ling af ansøgningerne. 

 Teknologi med kort tidsmæssig imple-

menteringshorisont 

 Teknologier med et forventet tværgå-

ende potentiale 

 Teknologier med en positiv business 

case (tilbagebetalingshorisont på max 3 

år) 

 Teknologier, der i særlig grad kan 

fremme nytænkning af kerneopgaver i 

de enkelte forvaltninger. 
 

Udmøntning af anlægsmidler til velfærdsteknologi 
Forvalt-

ning 

Teknologi/ 

forslag 
Forventet effekt/gevinst Ansøgte 

midler 

 Udmøntet 

midler 

ÆHF 

Planlæg-

ningsløsning, 

handicap- og 

psykiatriin-

stitutioner 

Kvalitativ effekt: forventede positive effekter for 

både borgere og medarbejdere. 

Kvantitativ effekt: samlet positivt provenu efter 

4 år på 6,1 mio. kr.  

1.700.000  850.000  

ÆHF 

Armstøtte 

(spisetekno-

logi) 

Kvalitativ effekt: forventede positive effekter for 

både borgere og medarbejdere. 

Kvantitativ effekt: Samlet positivt provenu efter 

4 år på 2,9 mio. kr. 

500.000  500.000  

ÆHF 

Bedre Brug 

af Hjælpe-

midler 

Kvalitativ effekt: forventede positive effekter for 

både borgere og medarbejdere. 

Kvantitativ effekt: samlet positivt provenu efter 

4 år på 3,5 mio. kr.  

1.500.000  450.000  

BUF 
IT-under-

støttelse af 

Kvalitativ effekt: forventet mere effektive anbrin-

gelser 
600.000 600.000 

Udmøntning af velfærdsteknologipulje i 2016 på projekter 
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Forvalt-

ning 

Teknologi/ 

forslag 
Forventet effekt/gevinst Ansøgte 

midler 

 Udmøntet 

midler 

videosamta-

ler 

Kvantitativ effekt: forventede besparelser ift. 

transporttid. Forventet optimering af sagsbehand-

ling- Der forventes spinoff ift. andre områder. 

BUF 

IT-under-

støttelse af 

NEM-SMS 

Kvalitativ effekt: større borgertilfredshed. 

Kvantitativ effekt: der forventes færre udeblivel-

ser fra aftalte møder, og dermed en mere effektiv 

sagsbehandling (undgår spildtid). 

250.000  250.000  

BUF 

Et 1. klasses 

projekt - an-

vendelse af 

iPads i be-

gynderun-

dervisningen 

Kvalitativ effekt: Forventet fagligt løft for ele-

verne og for lærerne i indskolingen et fagligt løft og 

evne til at anvende digitale læremidler i undervis-

ningen. 

Kvantitativ effekt: Projektet forventes at kunne 

give et fingerpeg om, hvorvidt der kan spares på læ-

remiddel budgettet 

3.545.000 500.000 

BKF 

Gulvvaskero-

botter til 

store arealer 

(+ 500 m2) 

Kvalitativ effekt: forventes at reducere arbejde, 

som kan medføre dårlige arbejdsstillinger for med-

arbejderne. 

Kvantitativ effekt: samlet positivt provenu efter 

4 år på 73.000 kr. I prisen til Robo2 er der taget 

højde for omkostninger til klargøring på stedet. Ro-

botgulvaskeren forventes over tid at falde i pris og 

dermed også en bedre business case. 

400.000 400.000 

BKF 

Anlægspro-

jekt Robot-

støvsugere 

Kvalitativ effekt: forventes at reducere arbejde, 

som kan medføre dårlige arbejdsstillinger for med-

arbejderne. 

Kvantitativ effekt: samlet positivt provenu efter 

4 år på 28.000 kr. Formålet er at reducere medar-

bejdernes tid med manuel tør-mopning og støvsug-

ning og derved frigive tid til andre formål. 

150.000 150.000 

CFV* 

Pulje til min-

dre afprøv-

ningsforløb, 

der kan søges 

løbende hen 

over 2015 

      300.000      300.000 

Total   8.945.000 4.000.000 

* CFV = Center for Velfærdsteknologi 
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Økonomiudvalget: 
Takster vedr. brandvæsenet: 

Noter: 

Odense Brandvæsen tager sig betalt for at løse opgaver bl.a. inden for miljøuheld, sikkerhedsvagter og kursusvirk-

somhed. Alle takster beregnes ud fra princippet om dækning af faktiske omkostninger, med udgangspunkt i brand-

væsnets samlede budget. 

Der kan forekomme ændringer i taksterne som følge af sammenlægningen af beredskabsenhederne i Det Fælles 

Fynske Beredskab.  

 

Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

–kroner- 

Brugertakst 

2016 

–kroner- 

Opkrævning 
   

Rykkerskrivelse for ydelser der opkræves af kommunen 
Stk. 250* 250* 

* Maksimum for gebyr 

 

By- og Kulturudvalget: 

Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

–kroner- 

Brugertakst 

2016 

–kroner- 

Hyrevognsnævn     

Ansøgning om førerkort  Stk. 231 232 

Ansøgning om taxatilladelse  Stk. 462 464 

Udstedelse af tilladelse Stk. 1.520 1.527 

Udstedelse af førerkort Stk. 112 113 

Påtegning af toldattest Stk. 158 159 

Takster 



 

Budgetforslag 2016  221 

Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

–kroner- 

Brugertakst 

2016 

–kroner- 

Trafikbog Stk. 

Fremstillings-

pris + 26 

Fremstillings-

pris + 26 

Bevillingsnummerplade Stk. 

Fremstillings-

pris + 40 

Fremstillings-

pris + 40 

Noter: Jf. Bekendtgørelse om taxikørsel mv. nr. 405 af 8/5 2012 § 40, stk. 2 kan taksterne reguleres en gang årligt 

pr. 1. januar. 

Reguleringen foretages på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks (januar 2000 

= 100) for november året forud. Beløbene afrundes til hele kroner. 

BBR-meddelelser samt vurderings- og ejendoms-

attester 
   

BBR-meddelelser Stk. 70 70 

Afgift- og pølsevogne % af udgående 0,0614 0,0614 

Udlejning Administrationsgebyr for:     

- Boliger uden beboerrepræsentation Årligt 3.050 3.050 

- Boliger med beboerrepræsentation Årligt 3.150 3.150 

- Almene (gebyr som ikke er fastsat af Nævnet) Årligt 2.650 2.650 

Huslejenævn – sagsbehandlingsgebyr  Sag 141 141 

Beboerklagenævn  Sag 141 141 

Udtegning af tekniske kort på papir    

Professionelle brugere:    

A1 – første Kort 350 350 

A1 – efterfølgende Kort 175 175 

A0 – første Kort 700 700 

A0 – efterfølgende Kort 350 350 

Specielle kort eller leverancer efter medgået tid Time 500 500 

Udstillingsbygningen, Filosofgangen    

Store sal 14-dages periode  10.000 10.500 

Gangareal væg 1+2 * 14-dages periode  3.000 
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Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

–kroner- 

Brugertakst 

2016 

–kroner- 

Høje sal 14-dages periode 3.600 3.800 

Lille sal 14-dages periode 3.500 3.700 

Designsal 14-dages periode 8.000 8.000 

Grafiksal 14-dages periode 2.500 3.000 

Hele huset 14-dages periode 22.000 23.500 

Noter: I januar, skolernes sommerferie og december reduceres lejen til 50 %. 

* Kan ikke lejes, his hele huset er lejet ud til en lejer. 

Vollsmose Kulturhus    

Store sal De første 3 timer 1.980 1.980 

Store sal 
Efterfølgende      

periode 
600 600 

Store sal 
Dagspris (Op til 

10 timer) 
5.000 5.000 

Lille sal Time 385 385 

Foyer Time 400 400 

Møde-/aktivitetslokale Time 75 75 

Noter: Ved leje af flere lokaler samtidig ydes 20 % rabat på den samlede pris. 

Kulturmaskinen    

Mødelokaler    

Ikke-kommerciel anvendelse:    

Små mødelokaler Time 50 55 

Stort mødelokale Time 100 110 

Kommercielle formål:    

Små mødelokaler 3 timer 800 880 

Små mødelokaler 
Efterfølgende      

periode 300 330 

Stort mødelokale 3 timer 800 880 

Stort mødelokale 
Efterfølgende       

periode 300 330 
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Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

–kroner- 

Brugertakst 

2016 

–kroner- 

Salen    

Offentlige arrangementer:    

Hverdage – i Kulturmaskinens normale åbningstid Arrangement 550 550 

Hverdag – uden for Kulturmaskinens normale åbnings-

tid Time 220 220 

Fredag og lørdag (Inden for tidsrummet 16-03) Arrangement 1.100 1.100 

Fredag og lørdag – ekstra timer Time 220 220 

Ikke offentlige arrangementer:    

Alle ugens dage Arrangement 2.750 2.750 

Magasinet    

Lav takst 5 timer 3.300 3.300 

Lav takst – ekstra timer Time 550 550 

Høj takst 5 timer 6.600 6.600 

Høj takst – ekstra timer Time 1.100 1.100 

Søn- og helligdagstillæg Arrangement 1.650 1.650 

Noter: Arrangementer til lav takst er arrangementer, såsom koncerter, foredrag og foreningsarrangementer, hvortil 

der er offentlig adgang for publikum. 

Arrangementer til høj takst er ”lukkede” arrangementer som f.eks. personalefester, forening/klubfester, firmaar-

rangementer, kurser, konferencer, receptioner, generalforsamlinger, foredrag m.m. hvortil der ikke er offentlig ad-

gang. 

Rosenbækhuset    

Leje Dag 2.500 2.700 

Leje ifm. weekend 1 ½ dag 3.300 3.500 

Leje (fredag-søndag) Weekend 4.500 4.700 

Leje (mandag-søndag) Uge 13.000 13.500 

Leje  Måned 37.000 38.500 

Noter: Sammen med lejen opkræves et depositum på 1.000 kr., som tilbagebetales helt eller delvist.  Depositum 

indeholder et afbudsgebyr på 500 kr., som opkræves ved afbud fra huset er booket til 2 måneder før arrangemen-

tet. Herefter tilbageholdes hele depositum ved afbud. 
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Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

–kroner- 

Brugertakst 

2016 

–kroner- 

Odense Symfoniorkester    

Symfonikoncerter Løssalg 140-295 160-350 

Kirkekoncerter Løssalg 125-195 125-195 

Kammerkoncerter Løssalg 130 140 

Familiekoncerter Løssalg 50-100 60-120 

Den Jyske Opera Løssalg  275-475 275-475 

Rabatordning: Ved køb af 4 koncerter eller derover gives 50 kr. i rabat pr. billet på samtlige koncerter. 

Rabatsamarbejde: Der er indgået aftale med Odense Teater om rabat på tværs, således at Teatrets Stjernekunder 

ligeledes opnår 50 kr. i rabat på samtlige koncerter. 

Den Jyske Opera: Det er Odense Symfoniorkester, der i samarbejde med Odense Teater forestår billetsalget til Den 

Jyske Operas forestillinger. Disse forestillinger indgår i rabatsystemerne i begge institutioner. 

Grupperabat (min. 10 personer) Koncert 25 % 25 % 

Studierabat (unge u/26 år + studerende) Koncert 50 % 50 % 

Odense Bys Museer    

H.C. Andersen Hus og barndomshjem: Person 95 95 

Den Fynske Landsby:    

- Inden for sæson Person 85 85 

- Uden for sæson Person 60 60 

Carl Nielsen Museet Person Gratis Gratis 

Bymuseet Møntergården Person 50 50 

Fyns Kunstmuseum Person 60 60 

Carl Nielsens Barndomshjem Person 30 30 

Mediemuseet Person 40 40 

Noter: Taksterne er for en voksenbillet. Lovændring pr. 1/1 2006 giver børn i alderen 0-17 år gratis adgang til mu-

seer. 

Børnekulturhuset Fyrtøjet*    

- Inden for skolernes ferie Person 95 95 

- Uden for skolernes ferie Person 80 80 
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Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

–kroner- 

Brugertakst 

2016 

–kroner- 

* Fri entre for børn under 3 år og voksne over 69 år 

Odense Centralbibliotek    

Gebyr for overskredet lånetid    

- 1-7 dage efter afleveringsdatoen Voksen 20 20 

- 1-7 dage efter afleveringsdatoen Barn 10 10 

- 8-30 dage efter afleveringsdatoen Voksen 120 120 

- 8-30 dage efter afleveringsdatoen Barn 55 55 

- Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen Voksen 230 230 

- Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen Barn 120 120 

Nyt lånerkort Voksen 20 20 

Nyt lånerkort Barn 10 10 

Påmindelsesservice  Voksen 3 0 

- Påmindelsesservice - stykpris Barn 3 0 

Natur, Miljø og Trafik    

Renholdelse for torvehandlere M2 179 180 

Parkeringsafgifter: 1)    

Blå zone Time 8 8 

Rød zone Time 12 12 

Blå zone* Måned 800 800 

Rød zone* Måned 1.200 1.200 

P-kort/beboer* 2 år 300 300 

P-kort/gæster* 2 år 300 300 

P-kort/bymidte* 1 år 300 300 

Erhvervskort* Måned 1.200 1.200 

Cykelparkering* ½ år 280 280 

Cykelparkering* 1 år 450 450 
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Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

–kroner- 

Brugertakst 

2016 

–kroner- 

Kirkegårdstakster   2) 2) 

Træning    

Delvis betaling for kørsel til Demens Gang 44 45 

Delvis betaling til kørsel til træning efter serviceloven Gang 44 45 

Noter:  

1) Takster er dels inkl. og dels eksklusiv moms afhængig af parkeringsstedet. 

2) Priser ifølge takstregulativ 

* Ydelser, der sælges i BorgerServiceCenter 

Odense Idrætspark - svømmehaller    

Badebilletter, voksen Gang 36 36 

Badebilletter, børn Gang 18 18 

Badebilletter, pensionister Gang 25 25 

Voksne, kort 12 gange  12 gange 360 360 

Børn, kort 12 gange  12 gange 180 180 

Pensionister, kort 12 gange 12 gange 250 250 

Voksne, kort 30 gange 30 gange 740 740 

Børn, kort 30 gange 30 gange 370 370 

Pensionister, kort 30 gange 30 gange 510 510 

Voksne, årskort År 2.700 2.700 

Børn, årskort År 1.350 1.350 

Pensionister, årskort År 1.875 1.875 

Entre inkl. adgang til Relax-balkon og varmtvandsbassiner 

Badebilletter, voksne  Gang 56 56 

Badebilletter, børn Gang 28 28 

Badebilletter, pensionister Gang 40 40 

Voksne, kort 12 gange 12 gange 560 560 

Børn, kort 12 gange  12 gange 280 280 
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Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

–kroner- 

Brugertakst 

2016 

–kroner- 

Pensionister, kort 12 gange 12 gange 400 400 

Voksne, kort 30 gange  30 gange 1.150 1.150 

Børn, kort 30 gange  30 gange 575 575 

Pensionister, kort 30 gange 30 gange 820 820 

Voksne, årskort År 3.800 3.800 

Børn, årskort År 1.900 1.900 

Pensionister, årskort År 2.700 2.700 

Noter: Taksten for børn er gældende for børn under 14 år.   

Øvrige takster og afgifter vedr. svømmehallerne fastsættes med udgangspunkt i en budgetteret timekostpris. Ved 

indgåelse af aftaler om særlige arrangementer fastsættes betalingen efter forhandling med arrangøren. 

Odense Idrætspark - Idrætsanlæg    

Isstadion:    

Voksne  Gang 36 36 

Børn Gang 18 18 

Pensionister Gang 25 25 

Voksne, kort 12 gange  12 gange 360 360 

Børn, kort 12 gange  12 gange 180 180 

Pensionister, kort 12 gange 12 gange 250 250 

Voksne, kort 30 gange  30 gange 740 740 

Børn, kort 30 gange  30 gange 370 370 

Pensionister, kort 30 gange 30 gange 510 510 

Voksne, årskort År 2.700 2.700 

Børn, årskort År 1.350 1.350 

Pensionister, årskort År 1.875 1.875 

Noter: Taksten for børn er gældende for børn under 14 år.  

Odense Byråd har vedtaget vilkår, takster og afgifter for benyttelse af Odense Isstadion og Odense Stadion. Ved 

indgåelse af aftaler om særlige arrangementer, herunder udlejning til skoler og institutioner uden for kommunen 

samt firmaer og andre grupper, fastsættes betalingen efter forhandling mellem Odense Idrætspark og arrangøren. 
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Ældre- og Handicapudvalget: 

Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

-kroner- 

Brugertakst 

2016 

-kroner- 

Madlevering hjemmeboende:    

Hovedret Dag 50 50 

Forret eller dessert Dag 14 14 

Madpakke, lille Dag  20 

Madpakke, stor Dag  38 

Madlevering – beboere i plejeboliger    

Beboere med pakkeløsning, døgnkost Måned 3.425  3.425 *) 

Beboere med fleksibel middagsmad, døgnkost  Måned 3.425  3.425 *) 

Dessert/Forret  Dag 14 14 *) 

Frokost Dag 35 35 *) 

Hovedret Dag 50 50 *) 

Plejeboliger:    

Vask og leje af linned Måned 210 270 

Vask beklædning Måned 150 155 

Vask linned Måned 150 155 

Rengøringspakke u. vaskepulver Måned 109 94 

Rengøringspakke m.vaskepulver Måned  111 

Plejepakke Måned 37 37 

Vedligeholdelse - Træning og Aktivitet: 

Aflastning på Lysningen:    

Aflastning Dag 120 120 *) 

Handicapområdet:    

Engsvinget    

Husleje – største bolig Måned 3.153 3.210 

Husleje – mellemste boliger Måned 2.360 2.402 

Husleje – mindste boliger Måned 1.834 1.867 
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Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

-kroner- 

Brugertakst 

2016 

-kroner- 

Bjørnemosen:    

Vask/ tørretumbling Gang 15 15 

Tjenesteydelse vask / hvis beboeren selv kan Gang 15 15 

Sedenhuse:    

Vask Gang 15 15 

Tørretumbling Gang 15 15 

Bækholmen    

Husleje, Type 1 Måned 2.360 2.402 

Husleje, Type 2 Måned 1.834 1.867 

Husleje, Type 3 Måned 3.153 3.210 

Husleje, Type 4 Måned 1.739 1.770 

Vask Gang 15 15 

Tørretumbling Gang 15 15 

Tornhuset:    

Vask/rengøring Måned 77 70 

Munkehatten:    

Kost, beboere Måned 3.425 3.425 *) 

Kost, aflastning, Morgenmad Dag 14 14 *) 

Kost, aflastning, Middagsmad inkl. forret/dessert Dag 64 64 *) 

Kost, aflastning, Aftensmad Dag 35 35 *) 

Vask Gang 15 15 

Tørretumbling Gang 15 15 

Aktivitet Måned 75 75 

Senhjerneskadeområdet:    

Bo- og rehabiliteringscentret Bjerggårdshaven Måned 3.651 3.651 **) 

Psykiatriområdet:    

Tornbjerggård – rengøring Måned 57 58 
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Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

-kroner- 

Brugertakst 

2016 

-kroner- 

Tornbjerggård – vask Måned 30 31 

Rehabiliteringshuset – husleje Døgn 110 112 

Rehabiliteringshuset – vask/rengøring Døgn 3 3 

Rømersvej – Husleje Måned 4.399 4.478 

Rømersvej – vask/rengøring Måned 58 59 

Roesskovsvej – vask Måned 10 10 

Roesskovsvej – rengøring Måned 36 37 

Fangelvej – vask Måned 17 17 

Fangelvej – rengøring Måned 26 27 

Bakketoppen – vask/rengøring Måned 52 53 

Bakketoppen – husleje Måned 2.953 3.006 

Psykiatriområdet:    

Brændekildevej – husleje Måned 2.430 2.474 

Tværgående for hele ÆHF:    

Omsorgstandpleje År 485 485 ***) 

Specialtandpleje Max. / år 1.795 1.795 ***) 

*) Betalingen for kost er det maksimale beløb for kost, der et er fastlagt i bekendtgørelse nr. 343 af 26/03 2013. 
(Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelo-
ven §§79, 83 og 84). 
Beløbet for 2016 vil senere på året blive reguleret efter lov om satsreguleringsprocent. 
**) Huslejen beregnes af By- og Kulturforvaltningen (Almenboligloven). Der gives nedslag i huslejen, fordi bebo-
erne ikke kan få boligydelse. Beregning af huslejen for det kommende år sker først i september. 
***) For omsorgstandpleje og specialtandpleje er der jf. bekendtgørelse nr. 179 fastsat til en maksimal egenbeta-
ling. 

Disse er i 2015 på henholdsvis 485 kr. og 1.795. Senere på året vil de nye maksimale egenbetaling er for 2016 
bliver meldt. 
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Beskæftigelses- og Socialudvalget: 

Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

-kroner- 

Brugertakst 

2016 

-kroner- 

St. Dannesbo § 110    

Kost Døgn 92 94 

Kost* Døgn 55 56 

Logi Døgn 79 64 

Logi* Døgn 47 38 

Vask Døgn 11 8 

Vask* Døgn 7 5 

Kost, logi og vask  Døgn 182 166 

Kost, logi og vask* Døgn 109 99 

Gradueret betaling for kost:     

Morgenmad Døgn 18 19 

Morgenmad* Døgn 11 11 

Frokost Døgn 37 38 

Frokost* Døgn 22 23 

Aftensmad Døgn 37 38 

Aftensmad* Døgn 22 23 

* Følgende personer får nedsat taksten med 40 pct. rabat på kost, logi og vask: 

 Personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp. 

 Personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager den sats, der gives til 

udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse eksklusiv tillæg af bidragspligt over 

for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I 2015 udgjorde satsen 6.992 kr.  

Herberget § 110    

Kost Døgn - - 

Kost* Døgn - - 

Logi Døgn 77 62 

Logi* Døgn 46 37 

Vask Døgn 8 8 
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Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

-kroner- 

Brugertakst 

2016 

-kroner- 

Vask* Døgn 5 5 

Logi og vask  Døgn 85 70 

Logi og vask* Døgn 51 42 

* Følgende personer får nedsat taksten med 40 pct. rabat på kost, logi og vask: 

 Personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp. 

 Personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager den sats, der gives til 

udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse eksklusiv tillæg af bidragspligt over 

for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar.  I 2015 udgjorde satsen 6.992 kr. 

Krisecenter Odense § 109    

Kost Døgn 106 108 

Kost* Døgn 85 87 

Logi Døgn - - 

Logi* Døgn - - 

Vask Døgn 6 3 

Vask* Døgn 5 2 

Kost og vask Døgn 112 111 

Kost og vask* Døgn 90 89 

* Følgende personer får nedsat taksten med 40 pct. rabat på kost, logi og vask: 

 Personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp. 

 Personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager den sats, der gives til 

udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse eksklusiv tillæg af bidragspligt over 

for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar.  I 2015 udgjorde satsen 6.992 kr. 

Bramstrupkollegiet § 107    

* Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens § 107 har et mi-

nimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren 

tilhører:  

a. For borgere, som arbejder - herunder modtager SU og har fritidsjob, og som får forhøjet kontanthjælp 

efter aktivlovens § 23, stk. 2, nr. 6 (på grund af diagnosticeret psykisk sygdom) - samt pensionister, ud-

gør minimumsrådighedsbeløbet 3.500 kr. 

b. For borgere, som har sanktioner på deres kontanthjælp, udgør minimumsrådighedsbeløbet 2.000 kr. 

c. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet 3.000 kr. 
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Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

-kroner- 

Brugertakst 

2016 

-kroner- 

 Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med 1.200 kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke til-

byder kost. 

Kollegiet Nyborgvej § 107    

* Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens § 107 har et mi-

nimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren 

tilhører:  

a. For borgere, som arbejder - herunder modtager SU og har fritidsjob, og som får forhøjet kontanthjælp 

efter aktivlovens § 23, stk. 2, nr. 6 (på grund af diagnosticeret psykisk sygdom) - samt pensionister, 

udgør minimumsrådighedsbeløbet 3.500 kr. 

b. For borgere, som har sanktioner på deres kontanthjælp, udgør minimumsrådighedsbeløbet 2.000 kr. 

c. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet 3.000 kr. 

 Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med 1.200 kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke til-

byder kost. 

Boafdelingen Brangstrup § 107    

* Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens § 107 har et mi-

nimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren 

tilhører:  

a. For borgere, som arbejder - herunder modtager SU og har fritidsjob, og som får forhøjet kontanthjælp 

efter aktivlovens § 23, stk. 2, nr. 6 (på grund af diagnosticeret psykisk sygdom) - samt pensionister, ud-

gør minimumsrådighedsbeløbet 3.500 kr. 

b. For borgere, som har sanktioner på deres kontanthjælp, udgør minimumsrådighedsbeløbet 2.000 kr. 

c. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet 3.000 kr. 

Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med 1.200 kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke til-

byder kost. 

 

CSV Vestfyn Kollegiet § 107    

 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens § 107 har et mi-

nimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren 

tilhører:  

a. For borgere, som arbejder - herunder modtager SU og har fritidsjob, og som får forhøjet kontanthjælp efter 

aktivlovens § 23, stk. 2, nr. 6 (på grund af diagnosticeret psykisk sygdom) - samt pensionister, udgør mini-

mumsrådighedsbeløbet 3.500 kr. 

b. For borgere, som har sanktioner på deres kontanthjælp, udgør minimumsrådighedsbeløbet 2.000 kr. 

c. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet 3.000 kr. 

 Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med 1.200 kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke til-

byder kost. 
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Takst Betaling pr. 

Brugertakst 

2015 

-kroner- 

Brugertakst 

2016 

-kroner- 

Kollegiet Mosegårdsvej § 107    

  * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens § 107 har et mi-

nimumsrådighedsbeløb. Minimumsrådighedsbeløbet afhænger dog af, hvilken af følgende grupper borgeren 

tilhører:  

a. For borgere, som arbejder - herunder modtager SU og har fritidsjob, og som får forhøjet kontanthjælp efter 

aktivlovens § 23, stk. 2, nr. 6 (på grund af diagnosticeret psykisk sygdom) - samt pensionister, udgør mini-

mumsrådighedsbeløbet 3.500 kr. 

b. For borgere, som har sanktioner på deres kontanthjælp, udgør minimumsrådighedsbeløbet 2.000 kr. 

c. For øvrige borgere udgør minimumsrådighedsbeløbet 3.000 kr. 

Minimumsrådighedsbeløbet forhøjes med 1.200 kr. pr. måned til betaling af kost, såfremt botilbuddet ikke til-

byder kost. 

 

Børn- og Ungeudvalget: 

Takst 

 

Betaling pr. 

Brugertakst  

2015  

-kroner- 

Brugertakst 

2016 

-kroner- 

Skolefritidsordninger 1)    

Morgenmodul    

- Kl. 6.00 – 8.00 Måned* 729 737 

- Kl. 6.30 – 8.00 Måned* 547 553 

- Kl. 7.00 – 8.00 Måned* 364 368 

Morgen og eftermiddagspasning    

- Kl. 14.00 – 16.45 Måned* 1.680 1.698 

- Kl. 6.00 – 8.00 + 14.00 – 16.45 Måned* 2.409 2.435 

- Kl. 6.30 – 8.00 + 14.00 – 16.45 Måned* 2.226 2.250 

- Kl. 7.00 – 8.00 + 14.00 – 16.45 Måned* 2.044 2.066 

1 ferieuge Uge 400 404 

Forårs SFO (følger daginst.takst) Måned* 1.665 1.692 

Overnatning på folkeskole Nat 25 25 

1) Gælder alle kommunens skoler undtagen H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen. 

* Juli betalingsfri 
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Takst 

 

Betaling pr. 

Brugertakst  

2015  

-kroner- 

Brugertakst 

2016 

-kroner- 

Skolefritidsordninger – Heldagsskoler 2)    

Morgenmodul    

- Kl. 6.00 – 8.00 Måned* 729 737 

- Kl. 6.30 – 8.00 Måned* 547 553 

- Kl. 7.00 – 8.00 Måned* 364 368 

Morgen og eftermiddagspasning 2015     

- Kl. 14.45 – 16.45 Måned* 1.370 1.385 

- Kl. 6.00 – 8.00 + 15.00 – 16.45 Måned* 2.098 2.121 

- Kl. 6.30 – 8.00 + 15.00 – 16.45 Måned* 1.916 1.937 

- Kl. 7.00 – 8.00 + 15.00 – 16.45 Måned* 1.734 1.753 

2) Gælder H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen 

* Juli betalingsfri 

Skolefritidsordninger –Specialskoler 3)     

Morgenmodul     

- Kl. 7.00 – 8.30 Måned* 596 602 

Morgen og eftermiddagspasning    

- Kl. 15.30 – 16.00 Måned* 672 679 

- Kl. 7.00 – 8.30 + 15.30 – 16.00 Måned* 1.268 1282 

3) Gælder Nørrebjergskolen og Enghaveskolen 

* Juli betalingsfri 

Skolefritidsordninger – Centerklasser 4)    

Morgenmodul     

- Kl. 7.00 – 8.00 Måned* 359 363 

Morgen og eftermiddagspasning     

- Kl. 15.00 – 16.00 Måned* 910 920 

- Kl. 7.00 – 8.00 + 15.00 – 16.00 Måned* 1.268 1.282 

4) Gælder for centerklasser på Lumby Skole, Paarup Skole og Rosengårdskolen. 



 

236   Budgetforslag 2016 

Takst 

 

Betaling pr. 

Brugertakst  

2015  

-kroner- 

Brugertakst 

2016 

-kroner- 

* Juli betalingsfri 

Noter: For at opnå mere omkostningsægte takster på SFO-området er taksterne blevet ændret både i forhold til 

tidspunkter og, hvilken type skole det drejer sig om.  

Pasning    

Dagpleje  Måned* 2.435 2.498 

Vuggestue Måned* 2.817 2.864 

Børnehave Måned* 1.665 1.692 

Frokostordning Måned* 575 579 

* Juli betalingsfri 

Jernalderlandsbyen    

Entre:    

Børn (6-14 år) Gang 20 20 

Voksne Gang  40 40 

Jernaldermarked:    

Børn (6-14 år) Gang 30 30 

Voksne Gang 60 60 

Lejrskoler pr. elev:    

Pr. døgn Døgn 120 120 

Afrejsedagen Døgn 85 85 

Rundvisning (24 deltagere):    

I åbningstiden Gang 500 500 

Udenfor åbningstiden Gang 800 800 

Værkstedsdage, pris pr. elev Døgn 85 85 

Odense Musikskole    

Instrumentalundervisning:    

Elevbetaling 1 fag Måned 565 580 

Elevbetaling flere fag Måned 420 430 
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Takst 

 

Betaling pr. 

Brugertakst  

2015  

-kroner- 

Brugertakst 

2016 

-kroner- 

1 søskende 1 fag Måned 420 430 

1 søskende flere fag Måned 420 430 

2 søskende 1 fag Måned 275 280 

2 søskende flere fag Måned 420 430 

3 søskende 1 fag Måned 130 150 

3 søskende flere fag Måned 420 430 

4 søskende 1 fag Måned 0 0 

4 søskende flere fag Måned 420 430 

Holdundervisning:    

Elementær musik Måned 275 280 

Lørdagsskole Halvår 565 580 

Kor/hørelære/sammenspil Måned 130 130 

Noter: Betaling for deltagelse i instrumentalundervisning sker 11 gange årligt (august – juni inkl.).  

Betaling for deltagelse i holdundervisning sker 9 gange årligt. (september – maj inkl.).  

Deltagelse i kor/hørelære/sammenspil er gratis, såfremt der betales for instrumentalundervisning. 

For både instrumental- og holdundervisning er fastsat et administrationsgebyr på 100 kr., som betales sammen 

med 1. rate. 
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Økonomiudvalget: 
 Anlæg - 1.000 kr. - 2015-priser 2016 2017 2018 2019 

 Økonomiudvalget         

 1.1 Fællesadministration         

* Innovation 1.000 0 0 0 

 1.1 Fællesadministration i alt 1.000 0 0 0 

 1.2 Fællesudgifter         

* Odense Zoo 5.950 5.950 5.950 5.950 

* Borgerinddragelse om fremtidens velfærd 100 100 100 100 

* Investering af velfærdsteknologi 4.000 0 0 0 

* Fra gade til by - omdannelse af Thomas B. Thriges Gade 154.287 84.857 -135.737 0 

* Strategisk udviklingspulje 4.200 5.000 5.000 5.000 

* Office 365 2.700 0 0 0 

* Forstadspuljen 14.176 9.176 9.176 9.176 

 Udvikling og by omdannelse i Odense NØ 5.000 20.000 20.000 35.000 

 1.2 Fællesudgifter i alt 190.413 125.083 -95.511 55.226 

 1.5 Odense Brandvæsen         

* Køretøjer 1.798 1.798 1.798 1.798 

 1.5 Odense Brandvæsen i alt 1.798 1.798 1.798 1.798 

 1.7 Generelle puljer Odense Kommune         

 Kvarterplan, samt Trafik- og mobilitetsplan 0 48.400 72.087 0 

 1.7 Generelle puljer Odense Kommune i alt 0 48.400 72.087 0 

 1.9 Konjunkturfølsomme anlægsområder         

 Salg af boligjord 0 -32.750 -32.750 -32.750 

 Salg af erhvervsjord 0 -15.000 -15.000 -15.000 

 Salg af jord til ubestemte formål 0 -1.000 -1.000 -1.000 

 Byggemodning 0 20.000 22.000 22.000 

 Areal- og bygningserhvervelse 0 7.000 22.046 22.046 

 Markedsføring generelt 0 1.234 1.234 1.234 

 Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme 0 -19.751 -19.751 -19.751 

Anlægsopfølgning inkl. stjernemarkeringer 
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 Anlæg - 1.000 kr. - 2015-priser 2016 2017 2018 2019 

 Salgsindtægter vedr. P-kælder på Havnen 0 0 -48.00 -48.00 

 1.9 Konjunkturfølsomme anlægsområder i alt 0 -40.267 -28.021 -28.021 

 Økonomiudvalget i alt 193.211 135.014 -49.647 29.003 

 *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen 

 

By- og Kulturudvalget: 

 Anlæg - 1.000 kr. - 2015-priser 2016 2017 2018 2019 

 By- og Kulturudvalget     

 2.2 Plan og Byggeri     

* Renovering af udlejningsejendomme 3.080 3.080 3.080 3.080 

* Legepladser 4.277 4.277 4.277 4.277 

* Ombygning/renovering SFO 1.564 1.564 1.564 1.564 

* Etablering af Musik og teaterhus 75.300 0 0 0 

* Vedligeholdelse af kommunale bygninger 6.319 6.319 6.319 6.319 

* Energibesparende foranstaltninger 2.902 2.902 2.902 2.902 

* Opretningsarbejder 4.973 4.973 4.973 4.973 

* Skolernes genopretning 8.013 6.013 8.513 12.513 

* Bygningsmæssige særønsker på kvalitetsområdet 1.856 1.856 1.856 1.856 

 Energy Lean 86.076 11.990 0 0 

* PCB – renovering 4.500 6.500 4.000 0 

 Forbedre fysiske rammer for Folkeskolen  17.500 16.500 19.500 0 

 Forbedre fysiske rammer for Daginstitutioner 17.500 16.500 19.500 0 

 Renovering af Plejecentre 14.000 3.000 0 0 

 
Udbedring og genopretning af fysiske rammer på veje og 

stier 
36.000 39.000 41.000 0 

 Spurvelund Skolen 14.100 0 0 0 

* Munkebjergvejs forlængelse 25.000 0 0 0 

* Nøglebokse 8.675 0 0 0 

 2.2 Drift og Anlæg i alt 331.635 124.474 117.484 37.484 

 2.3 Kultur     

* Børnenes By på Møntergården 1.000 0 0 0 
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 Anlæg - 1.000 kr. - 2015-priser 2016 2017 2018 2019 

 2.3 Kunst og Kultur i alt 1.000 0 0 0 

 2.4 Byudvikling     

 Salg af boligjord -32.750 0 0 0 

 Salg af erhvervsjord -10.000 0 0 0 

 Salg af jord til ubestemte formål -1.000 0 0 0 

 Byggemodning 21.700 0 0 0 

 Areal- og bygningserhvervelse 14.000 0 0 0 

 Markedsføring generelt 1.234 0 0 0 

 Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme -24.751 -2.457 0 0 

 Salg af Lykkesholmvænget 8 0 -2.500 0 0 

* Kommuneplaner 500 500 500 500 

* Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 4.067 4.067 4.067 4.067 

* Friarealforbedringer 540 540 540 540 

* Områdefornyelse 1.620 1.620 1.620 1.620 

 Strategi for den kollektive trafik 0 2.000 4.000 10.000 

* Nedrivninger 996 996 996 996 

* Stibro over jernbane 100 0 0 0 

* Øvrige projekter i Kvarterplanen 20.500 1.000 30.400 0 

* Trafik- og Mobilitetsplanen 9.429 0 1.500 7.500 

* Vejreguleringer 6.736 8.787 8.787 8.787 

* Byudstyr 848 848 848 848 

* Trafiksikkerhedsplan 4.853 12.853 12.853 12.853 

* Bløde trafikanter i bymidten 1.771 2.321 2.321 2.321 

* Tunnel Rismarksvej 8.000 0 0 0 

* Cykelhandlingsplan 14.000 9.000 6.000 0 

* Supercykelsti 2 4.050 -990 -1.010 0 

* Etablering af supercykelsti 5.017 -1.467 0 0 

* Implementering kvarterplan By/Havn -3.428 0 0 0 

* Havnebad i Odense 13.964 0 0 0 

* Reparation af Rismarksbroen 23.531 0 0 0 
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 Anlæg - 1.000 kr. - 2015-priser 2016 2017 2018 2019 

* Indsatser (Skovrejsning og alléer) 1.021 1.021 1.021 1.021 

* Områdefornyelse Østerbro 600 0 0 0 

* Sydvest-radialen, busfremkommelighed 3.000 0 0 0 

* Seden Syd, etape 3 2.714 0 0 0 

* Skt. Klemens, Dahlsvej byggemodning 3.440 0 0 0 

 2.4 Byudvikling i alt 96.302 38.139 74.443 51.053 

 2.5 Fritidsaktiviteter     

* 2:1 ordningen 2.138 2.138 2.138 2.138 

 2.5 Fritidsaktiviteter i alt 2.138 2.138 2.138 2.138 

 By- og Kulturudvalget i alt 431.075 164.751 194.065 90.675 

*-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen 
 

Ældre- og Handicapudvalget: 
Har ingen anlægsbevillinger 

Beskæftigelses- og Socialudvalget: 
Har ingen anlægsbevillinger 

Børn- og Ungeudvalget: 

 Anlæg - 1.000 kr. - 2015-priser 2016 2017 2018 2019 

 Børn- og Ungeudvalget        

* Talent, potentiale og mønsterbrud 5.000 5.000 0 0 

 Børn- og Ungeudvalget i alt 5.000 5.000 0 0 

*-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen 
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Folkeoplysningsudvalgets anlægs-
ønsker inden for fritidsområdet bu-
get 2016 
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 

19/2 2015 blev der nedsat en arbejds-

gruppe til at udarbejde forslag til anlægs-

prioritering inden for Folkeoplysningsom-

rådet til budget 2016. Arbejdsgruppen be-

står af Verner Engelbæk, Jens Jørn Ivar-

sen og Troels Boesen.  

Det fremgår af Folkeoplysningsloven, at 

Folkeoplysningsudvalget har mulighed for 

at afgive forslag til byrådet om den sam-

lede beløbsramme til området. På den bag-

grund har Folkeoplysningsudvalget tradi-

tion for at afgive udtalelse til kommunens 

budget for så vidt angår anlægsprojekter.  

Der har været afholdt møde i arbejdsgrup-

pen, som herefter foreslår, at følgende an-

lægsprojekter prioriteres ved udarbejdelse 

af anlægsbudget 2016: 

1. Forøgelse af 2:1rammen med 3,0 mio. 

kr. pr. år, så puljen samlet kommer op 

på 5,0 mio. kr. Puljen giver gode mu-

ligheder for at understøtte forenings 

arbejde med opretholde deres facilite-

ter, både for så vidt angår renoverin-

ger, som udbygning m.v. 

Rammen til 2:1 tilskud har de seneste 

år udgjort 2,1 mio. kr. pr. år. Der er an-

søgninger til projektet i 2015 for 4,3 

mio. kr. Ansøgningerne er fordelt på 

22 foreninger 

2. Alternativt til at forøge 2:1 rammen er, 

at 2:1 rammen fremadrettet fremskri-

ves med den kommunale fremskriv-

ning, så rammen løbende kan forøges. 

3. Fastholdelse af Forstadspuljen i sin 

nuværende form. Puljen er en god 

platform til at understøtte foreninger-

nes inddragelse i arbejdet med udvik-

ling af lokalområderne og Ny Virke-

lighed – Ny Velfærd 

4. Odense Kommune bør afsætte økono-

miske midler til modernisering/op-

gradering af de kommunale fritidsfaci-

liteter, så anvendelsen af disse kan op-

timeres. 

Som eksempel kan nævnes mulighed 

for at opdele idrætshaller, så anven-

delse af hallen bliver mere fleksibel, 

generel renovering og modernisering 

af lokaler m.v. 

Folkeoplysningsudvalget har på deres 

konference i juni 2014 udtrykt ønske 

om, at renovering og modernisering af 

kommunale fritidsfaciliteter priorite-

res forud for nye fritidsfacilitete.

 

 

  

Bidrag fra folkeoplysningsudvalget 
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