
Vi styrker sammen med statslige midler kommunens folkeskoler med ca. 5,8 mio. kr. 
årligt. Dermed løftes folkeskolen igen med 1.000 kr. pr. elev. Der er tale om et varigt 

løft, og pengene er til fri disposition på den enkelte skole, så de bliver prioriteret 
bedst muligt. I alt bruger vi cirka 1 mia. kr. på børne- og skoleområdet.

Fokus på hygiejne  
Der investeres 0,5 mio. kr. til en hygiejnefaglig medarbejder på baggrund af erfaringer fra 
COVID-19. Gennem kompetenceudvikling og information skal  medarbejderen være med til 

at sikre, at borgere, brugere og ansatte har adgang til hygiejneviden og får tilegnet 
kompetencer inden for god hygiejne.

Hele budgetforliget kan 
findes på aabenraa.dk/

budget2021

Budget 2021: Bæredygtig vækst 2.0
Vi er fælles om at skabe Det Gode Liv i Aabenraa Kommune – både borgere, virksomheder og 

foreninger. Vi deler ambitionen om en god kommune at bo, besøge, arbejde og drive virksomhed i. 
Med Folketingets udligningsreform er Aabenraa Kommune sikret en økonomisk stabilitet på 

indtægtssiden i årene, der kommer. Finansieringstilskuddet er gjort permanent, Aabenraa Kommune 
modtager kompensation for udgift til grænsependlere samt en andel af puljen, der giver tilskud til 
ø- og yderkommuner. Det bliver blandt andet afspejlet i budget for 2021, som hele byrådet står bag. 

Det samlede budget er i alt på 4,165 mia. kr.

Nedrivning, investering og udvikling

For at skabe grobund for udvikling i den nordlige ende af gågaden i Aabenraa samt 
ved den tidligere Rødekro Skole afsættes ca. 20 mio. kr. til nedrivning af bygnings-

massen. Der skabes rum til byliv og nye aktiviteter.

Asfalt og belægning

Der investeres 17 mio. kr. ekstra i 
ny asfalt og belægninger til veje, 

cykelstier, stier og fortove.

961 mio.
Social- og sundhedsområdet får et løft på 17 mio. kr. Det sikrer en fortsat værdig 
omsorg for borgerne på trods af, at der kommer flere ældre i de kommende år.

 Dermed fastholder og styrker Aabenraa Kommune serviceniveauet.

Ny daginstitution

Der afsættes 30 mio. kr. til en ny 
daginstitution i Aabenraa Syd, som 

sikrer nye, gode rammer for 
børnene i området.

Pasning af egne børn

Vi opgraderer og gør den populære 
ordning om økonomisk støtte til 

pasning af børn i eget hjem perma-
nent. Vi afsætter 1,3 mio. kr.

Investering i Rødekro
For 60 mio. kr. samles HjælpemiddelHuset, Træning og Forebyggelse samt 

Montagen i nye rammer ved den tidligere Rødekro Skole. Der er tale om et stort 
projekt, der skaber en permanent løsning og en samlet indgang for borgere med be-
hov for hjælpemidler og træning og forebyggelse samt let tilgængelighed for brugere 

med offentlig transport og bil. Projektet bidrager også positivt til lokalsamfundet 
med arbejdspladser og aktiviteter. Lokalsamfundet vil blive involveret i forhold til 

infrastrukturen og i udnyttelsen af bygningerne uden for normal arbejdstid.

33 
mio.

Ny pumpestation ved Mølleåen skal 
klimasikre mod stigende havvand 
fra fjorden samt oversvømmelser 

ved skybrud og langvarig regn. Der 
vil løbe op til cirka 8.000 liter vand 

igennem pumperne i sekundet, 
når slusen er lukket. Pumperne og 

slusen vil tage hensyn til, at fisk ikke 
kommer i klemme. Projektet 

gennemføres i samarbejde med 
Arwos.

Der afsættes 4,5 mio. kr. til klimaplanlægning, som omfatter, at Aabenraa Kommune vil deltage i DK2020 partnerskab om udarbejdel-
se af klimaplaner i hele Danmark. Ved at prioritere arbejdet med klimaudfordringer, tager vi lokalt medansvar for at gøre Danmark til 

et klimaneutralt samfund i 2050. Der bliver sat ambitiøse mål for klimasikring og reduktion af CO2 udledning i samarbejde med lokale 
aktører og andre kommuner som en del af Aabenraa Kommunes fokus på FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ambitiøs klimaplan

60 mio.

Løft til folkeskolerne


