Opsamling på opgaver jf. Budgetforlig 2022 – 2025

Bilag 1

Oversigt over ansvar og opgavefordeling i forhold til Budgetforlig 2022 - 2025
Oversigten viser status på opgaverne pr. 31/3-2022 (ajourført 20.4.2022)
Den aktuelle status er suppleret med en farvelægning hvor:
- Grøn = i gang eller mangler politisk beslutning. Opgaven følger planen
- Gul = opgaven er i gang med en forsinket deadline
- Rød = opgaven er ikke i gang/udskudt
Driftsopgaver:
Nr.

Emne

Ansvar
-lig
forvalt
-ning

Opr.
deadline

Just.
deadline
for beh. i
udvalg

Sag
behandles i *)

BUU

Bemærkninger

1

Minimumsnormering
inkl. fastholdelse af
forældretakst

Børn og
Kultur

1.1.2022

2

Fastholdelse af øget
rengøringsniveau på
hhv. dagtilbudsområdet og skole-og
underv. området

Børn og
Kultur

1.1.2022

Er indarbejdet i budgettet.

3

Drift af bygning 11,
Skolevænget 33 (gl.
Fjordskole)

PTM/ØU

1.1.2022

Der er afsat i alt 15,1
mio. kr. vedr. Skolevænget 33. Heraf er der p.t.
frigivet 10,6 mio. kr. til
diverse bygninger.
Der resterer 4,5 mio. kr.
øremærket til klargøring
/indretning af bygning 11.

4

Anbringelsesområdet
Børn og Familie

Børn og
Kultur

1.1.2022

Er indarbejdet i budgettet.

5

Kørsel specialtilbud

Børn og
Kultur

1.1.2022

6

Aabenraa Live

Børn og
Kultur

1.1.2022

Er indarbejdet i budgettet.

7

Kulturelt Samråd

Børn og
Kultur

1.1.2022

Er indarbejdet i budgettet.

8

Udvidelse af SSP
samarbejde

Børn og
Kultur

1.1.2022

Er indarbejdet i budgettet.

1.10.2022

BUU

Takstsag i Byrådet i
november 2021.

Behandles i BUU i foråret
2022. Udbuddet forventes
gennemført i september
2022.

*) Fremgår det ikke at sag behandles i et udvalg, udarbejdes der ikke en enkeltsag, idet ændringen er
indarbejdet i budgettet med virkning fra 1.1.2022.
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Driftsopgaver (fortsat):
Nr.

Emne

Ansvar
-lig
forvalt
-ning

Opr.
deadline

Just.
deadline
for beh. i
udvalg

Sag
behandles i *)

Bemærkninger

9

Drift af gymnastiksalene på skolevænget
33 (gl. Fjordskole)

Børn og
Kultur

1.1.2022

Er indarbejdet i budgettet.

10

Genopretning af
dagpleje

Børn og
Kultur

1.1.2022

Er indarbejdet i budgettet.
Dagplejen følger
afviklingsplanen.

11

Tildelingsmodel til
haller

Børn og
Kultur

1.3.2022

2.3.2022

KFU

Forslag til retningslinjer,
kriterier og kategorisering
af tilskudsbeløb til
Halpuljen til større og
mindre vedligeholdelsesopgaver 2022-2024 blev
godkendt i KFU 2.3.2022.

12

Bevæg dig for livet

Børn og
Kultur

1.3.2022

4.5.2022

KFU

Behandles i KFU 4.5.2022.

13

Kultur- og
Fritidsudvalgets
analysepulje

Børn og
Kultur

1.3.2022

6.4.2022

KFU

KFU besluttede 6.4.2022,
at musik fastholdes som
indsats under Kultur- og
Fritidspolitikken, og at
opgaven vedr. en
tværgående musikstrategi
prioriteres.

14

Analyse dagpleje

Børn og
Kultur

1.6.2022

13.6.2022

BUU

BUU har godkendt
kommissoriet 1.2.2022.
BUU orienteres om
resultatet af analysen
13.6.2022.

15

Aktiviteter for sårbare
ældre og
handicappede

Social &
Sundhed

Nov.
2021

SSU

Prioriterede forslag
godkendt i SSU, den
1. december 2021.

16

Særskilt fokus på
servering og anretning af mad til ældre

Social &
Sundhed

Nov.
2021

SSU

Forslag godkendt i Socialog Sundhedsudvalget,
den 3. november 2021.

17

Behandlingstilbud til
stofmisbrugere

Social &
Sundhed

1.12.
2021

SSU

Forslag godkendt i Socialog Sundhedsudvalget,
den 1. december 2021.

*) Fremgår det ikke at sag behandles i et udvalg, udarbejdes der ikke en enkeltsag, idet ændringen er
indarbejdet i budgettet med virkning fra 1.1.2022.
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Driftsopgaver (fortsat):
Nr.

Emne

Ansvar
-lig
forvalt
-ning

Opr.
deadline

Just.
deadline
for beh. i
udvalg

Sag
behandles i *)

SSU

Bemærkninger

18

Øget udbredelse af
nødkald til
hjemmeboende
plejemodtagere

Social &
Sundhed

Dec.
2021

Forslag godkendt i Socialog Seniorudvalget, den
12. januar 2022.

19

Unge
aktivitetsmedarbejdere på plejehjem

Social &
Sundhed

1.1.2022

20

Intelligente bleer i
hjemmeplejen

Social &
Sundhed

Jan.
2022

21

Bygningsvedligehold
udvendig

PTM

1.1.2022

Kører som planlagt.

22

Markvandingstilladelse

PTM

1.1.2022

Kører som planlagt.

23

Kollektiv trafik

PTM

1.1.2022

Kører som planlagt.

24

Brandhaner
kortlægning

PTM

1.6.2022

25

Vidåsamarbejde

PTM

1.6.2022

26

Videoovervågning

PTM

1.3.2022

Midler er fordelt i
overensstemmelse med
tidligere politisk
beslutning.
SSU

PTL

Forslag godkendt i Socialog Seniorudvalget den 12.
januar 2022.

Indhentning af data
påbegyndt forud for
planlægning.
Behandlet og godkendt i
TMU 5.5.2021 (pkt. 63)
og skal ikke
genbehandles.
Vidåudvalget er igangsat.

1.9.2022

PTL

Forvaltningen er i
samarbejde med politiet
om opsætning af
kameraer. Det er
ambitionen, at politiet
opsætter kameraer inden
sommerferien.
Endelig udpegning og
opsætning af egne
kameraer, sker via politisk
beslutningssag.

*) Fremgår det ikke at sag behandles i et udvalg, udarbejdes der ikke en enkeltsag, idet ændringen er
indarbejdet i budgettet med virkning fra 1.1.2022.
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Anlægsopgaver:
Nr.

Emne

Ansvarlig
forvaltning

Opr.
deadline

Just.
deadline
for beh. i
udvalg
1.7.2022

Sag
behandles i *)

27
a

Skolevænget 33 (gl.
Fjordskole), reetablering, renovering og
specialindretning

PTM /
(Børn og
Kultur)

1.2.2022

27
b

Skolevænget 33 (gl.
Fjordskole),
nedrivning

PTM

1.2.2022

PTL

Bevillingen er frigivet og
nedrivningen forberedes
via rådgiver til udbud.

28

Padborg
Transportcenter

PTM

1.3.2022

PTL

Der er tale om en puljebevilling. Beløbet skal
anvendes til realisering
af projekter ifm.
Helhedsplan for Padborg
Erhvervsområde 2.0,
som er vedtaget af
Byrådet i oktober 2021.

29

Pulje, biodiversitet

PTM

1.4.2022

UBU

Frigivelse i gang.

30

2-1 vej mellem
Bolderslev og Tinglev
(overføres til cykelstipulje ved fravalg)

PTM

1.5.2022

PTL

Forvaltningen har
igangsat undersøgelser
af de trafiksikkerhedsmæssige forhold ved
løsningen.
Undersøgelserne
forelægges politisk.

31

Cykelstipulje

PTM

1.5.2022

PTL

Der er afsendt 3
ansøgninger til den
nationale cykelstipulje.
Når resultaterne af
ansøgningerne foreligger, vil realiseringsspørgsmålene blive
politisk behandlet.

32

Asfaltering af
Fuglsangstien i
Hostrupskov

PTM

1.5.2022

PTL

Behandles politisk i april
måned.

1.9.2022

ØK

Bemærkninger

ØK fastlægger anvendelsen og hvilket udvalg,
der er ansvarlig. Sag om
fremtidig anvendelse af
bygning 11 udestår.
Forventes fremsendt
inden sommerferien.

*) Fremgår det ikke at sag behandles i et udvalg, udarbejdes der ikke en enkeltsag, idet ændringen er
indarbejdet i budgettet med virkning fra 1.1.2022.
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Anlægsopgaver (fortsat):
Nr.

Emne

Ansvar
-lig
forvalt
-ning

Opr.
deadline

Just.
deadline
for beh. i
udvalg

Sag
behandles i *)

Bemærkninger

1.10.2022

PTL

Under forberedelse til
politisk behandling.

33

Byggemodning
Felsted

PTM

1.5.2022

34

Pulje til klima, jordfordeling, PtX, biodiversitet og DK 2020

PTM

1.6.2022

ØK

Der forventes en sag til
politisk behandling i ØK i
juni måned.

35

Pulje til engangsaktiviteter / projekter
i landdistrikter

PTM

1.6.2022

PTL

Godkendt den 1. februar
2022 i PTL.

36

Padborg Helhedsplan
version 2.0

PTM

2. kvartal
2022

PTL

Udmøntning af midlerne
vil ske løbende, med 1.
udmøntning i juni 2022.

37

Gadebelysning
Bodumvej

PTM

1.9.2022

PTL

Frigivet og under
udmøntning.

38

Grønne P-pladser ved
kanonbatteri

PTM

1.9.2022

PTL

Afventer – igangsættes i
forvaltningen efter
sommerferien 2022.

39

Projektgrundlag for
opførelse af ny
svømmehal i
Aabenraa

PTM

1.9.2022

KFU

Afventer politiske
beslutninger om størrelse
og placering.

40

Nedrivning Kruså
Vandmølle

PTM

1.9.2022

PTL

Lokalplan er under
udarbejdelse. Nedrivning
afventer endelig lokalplan
og koordineres hermed.

41

Byfornyelse ved
Torvecenteret i
Padborg

PTM

1.10.
2022

PTL

Ikke igangsat. Forventes
igangsat ultimo 2022.

31.12.
2022

*) Fremgår det ikke at sag behandles i et udvalg, udarbejdes der ikke en enkeltsag, idet ændringen er
indarbejdet i budgettet med virkning fra 1.1.2022.
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Anlægsopgaver (fortsat):
Nr.

Emne

Ansvarlig
forvaltning

Opr.
deadline

Just.
deadline
for beh. i
udvalg

Sag
behandles i *)

Bemærkninger

42

Grundkapital
Fjordbakkerne

PTM

2022

PTL

Skema A forventes i
første halvår 2022.

43

Buffer til grundkapital
mod skema C

PTM

2022

PTL

På nuværende tidspunkt
er der ikke prioriteret fra
buffer.

44

Forsamlingshuse

Børn og
Kultur

Feb.
2022

6.4.2022

KFU

KFU besluttede 6.4.2022
hvilken model for tilskud
til forsamlingshuse, der
skal sendes i høring ved
forsamlingshusene.

45

Halpulje til større og
mindre vedligeholdelsesopgaver

Børn og
Kultur

Marts
2022

2.3.2022

KFU

Forslag til retningslinjer,
kriterier og
kategorisering af
tilskudsbeløb til
Halpuljen til større og
mindre vedligeholdelsesopgaver 2022-2024 blev
godkendt i KFU
2.3.2022.

46

Klippigården, Kliplev

Børn og
Kultur/
PTM

Marts
2022

4. april
2022

BUD

På Byrådsmødet, den
27.4.2022, blev der
givet en anlægsbevilling
på 4 mio. kr., til
nedrivning af pavillon
samt opførelse af
tilbygning til
Klippigården. Der blev
frigivet et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i
2022.

47

Visions- og
handleplan for
Frøslevlejren

Børn og
Kultur

Sept.
2022

KFU

Grundlagsmaterialet til
fundraising er
udarbejdet. Der mangler
konkretisering af
udstillingskoncept.

*) Fremgår det ikke at sag behandles i et udvalg, udarbejdes der ikke en enkeltsag, idet ændringen er
indarbejdet i budgettet med virkning fra 1.1.2022.
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NOTER VEDRØRENDE OPGAVER:

Driftsopgaver:
1. Minimumsnormering inkl. fastholdelse af forældretakst
Med afsæt i udmeldingen fra Regeringen om at der tilføres 8,3 mio. kr. (9,9 mio. kr.) i
minimumsnormeringsmidler fra finanslovspuljen i 2022 og 12 mio. kr. i 2023, er parterne enige om
at afsætte yderligere 1,2 mio. kr. i 2022 til daginstitutionsområdet. Udvidelsen medfører ikke forhøjet
forældrebetaling.
2. Fastholdelse af øget rengøringsniveau på hhv. dagtilbudsområdet og skole- og
undervisningsområdet
På baggrund af erfaringerne med at håndtere COVID19 i 2020 og 2021 afsættes 1,7 mio. kr. årligt til
at fastholde et øget rengøringsniveau på hhv. dagtilbudsområdet og skole- og undervisningsområdet.
Beløbet fordeles ligeligt mellem de 2 områder. Indsatsen ligger i forlængelse af sidste års prioritering
af en tværgående hygiejnefunktion.
3. Drift af bygning 11, Skolevænget 33 (gl. Fjordskole)
På anlægssiden investeres der betydeligt i at nedrive, reetablere og klargøre bygningsmassen på
Skolevænget 33 i 2022. Der afsættes 0,734 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt de efterfølgende år
til afledte driftsudgifter af bygning 11. Det omfatter både udgifter til pedel og vand, el og
varmeudgifter.
4. Anbringelsesområdet Børn og Familie
Udviklingen på børn- og familieområdet er præget af flere og dyrere anbringelser. Der afsættes 1 mio.
kr. årligt til at imødekomme udgiftspres og reducere behovet for omprioriteringer.
5. Kørsel specialtilbud
Der afsættes yderligere 0,6 mio. kr. årligt til kørsel af elever til specialtilbud med henblik på at
imødekomme stigning i antal elever og eventuelt øget pris ved et kommende udbud af opgaven.
6. Aabenraa Live
Der afsættes 2 mio. kr. til Aabenraa Live i 2023 og 2024, og dermed videreføres det økonomiske
niveau fra etableringen i 2020 i yderligere 2 år.
7. Kulturelt Samråd
Der afsættes 0,050 mio. kr. i 2022 og 2023 til Kulturelt Samråd.
8. Udvidelse af SSP samarbejde
Til en udvidelse af SSP samarbejdet afsættes 0,3 mio. kr. i 2022.
9. Drift af gymnastiksalene på Skolevænget 33 (gl. Fjordskole)
Som konsekvens af renovering og ibrugtagning af gymnastiksalene på Skolevænget 33 afsættes 0,4 mio. kr.
årligt til driften heraf.

10. Genopretning af dagpleje
Dagplejen har gennem flere år været igennem en voldsom tilpasning som følge af faldende
efterspørgsel. Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til at nedbringe dagplejens merforbrug til under 4 pct.
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11. Tildelingsmodel til haller
Hallernes driftsvilkår er under pres, som følge af ændrede brugsmønstre og skiftende interesser. På
den baggrund er parterne enige om at styrke hallernes tildelingsmodel med 0,5 mio. kr., årligt således
at driftsgrundlaget forbedres.
12. Bevæg dig for livet
Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til projektet ”Bevæg dig for livet”.
13. Kultur- og Fritidsudvalgets analysepulje
Parterne er enige om at afsætte yderligere 0,3 mio. kr. i 2022 til kultur- og fritidsudvalgets udviklingsog analysepulje, således at denne kan dække udgifterne forbundet med en analyse af kommunens
udøvende musiklivs behov. I forbindelse med denne analyse ønsker parterne desuden udarbejdet et
forslag til faciliteternes udformning og omfang samt en vurdering af synergiske og samdriftsmæssige
fordele ved forskellige geografiske placeringsmuligheder.
14. Analyse dagpleje
Der afsættes 0,250 mio. kr. i 2022 til en ekstern analyse af dagplejens fordelingsmodel og drift med
henblik på at identificere udfordringer og muligheder for en bæredygtig dagpleje.
15. Aktiviteter for sårbare ældre og handicappede
Med henblik på en særlig indsats for sårbare ældre og handicappede afsættes 0,948 mio. kr. i 2022.
Aktiviteterne er en videreførelse af indsatsen fra sommererhvervspakken i 2021.
16. Særskilt fokus på servering og anretning af mad til ældre
Et særskilt fokus på servering og anretning af mad til ældre understøttes af et engangsbeløb på
0,100 mio. kr. i 2022.
17. Behandlingstilbud til stofmisbrugere
I erkendelse af, at der løbende opstår behov for misbrugsbehandling som ikke nødvendigvis dækkes
af den nuværende behandlingsgaranti, er parterne enige om at afsætte en ramme på 1,25 mio. kr. i
2022 og 2023 til køb af misbrugsbehandlingsforløb i privat regi. Rammen dækker over 10 forløb pr.
år. Det forudsættes, at rusmiddelområdet og beskæftigelsesområdet afklarer visitationskriterier herfor
med henblik på at kunne målrette og henvise borgere, der er i fare for at falde ud af enten
beskæftigelse eller uddannelse som følge af misbrug.
18. Øget udbredelse af nødkald til hjemmeboende plejemodtagere
Tilsvarende afprøves i projektform en udbredelse af nødkald til hjemmeboende plejemodtagere. Der
afsættes 0,150 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023. Herefter evalueres ordningen. Social og
Sundhedsudvalget afklarer om der kan gennemføres et projekt.
19. Unge aktivitetsmedarbejdere på plejehjem
Der afsættes 0,250 mio. kr. i 2022 til at unge kan gennemføre aktiviteter på plejehjem og samtidig
få indsigt og interesse for SOSU faget.
20. Intelligente bleer i hjemmeplejen
Der afsættes 0,500 mio. kr. i 2022 til at fortsætte afprøvning af intelligente bleer i hjemmeplejen.
Afprøvningen er en forudsætning for en senere beslutning om eventuelt at implementere i hele
hjemmeplejen.
21.Bygningsvedligehold udvendig
I erkendelse af et efterslæb på vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse tilføres rammen til
udvendig bygningsvedligehold 1 mio. kr. årligt.
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22. Markvandingstilladelse
På det tekniske område afsættes 0,500 mio. kr. i 2022 til arbejdet med markvandingstilladelse. Der
er tale om en videreførelse af de opgaver som indgik i budgetforliget for 2019.
23. Kollektiv trafik
Den kollektive trafik tilføres 0,6 mio. kr. i 2022 med henblik på fastholdelse af omfanget af flextrafikordningen.
24. Brandhaner kortlægning
Med henblik på at afdække udfordringen og den nærmere planlægning af at skulle nedlægge et
betydeligt antal brandhaner, som ikke længere skal anvendes, afsættes 0,2 mio. kr. i 2022.
25. Vidåsamarbejde
Tilsvarende afsættes 0,225 mio. kr. i 2022 til deltagelse i Vidåudvalget. Arbejdet gennemføres i
samarbejde med Tønder Kommune.
26. Videoovervågning
Der afsættes 0,150 mio. kr. i 2022 i præventivt og forebyggende formål til etablering
videoovervågning jf. mulighederne i lovbekendtgørelse nr. 1190 og ændringerne ved lov nr. 802 af
juni 2020. Videoovervågning afgrænses i denne sammenhæng til områder i tilknytning
restaurationsvirksomhed efter drøftelse med politidirektøren og områder i umiddelbar tilknytning
kommunens egne bygninger og facader.

af
9.
til
til

Anlægsopgaver:
27. Skolevænget 33 (gl. Fjordskole), nedrivning, reetablering, renovering og
specialindretning
Den største 2022 investering på anlægsrammen i dette års budgetforlig er en håndtering af
bygningsmassen på Skolevænget 33. Således afsættes 7,3 mio. kr. i 2022 til nedrivning af bygning 1
og 1 mio. kr. til reetablering af arealet. Der afsættes 2,3 mio. kr. til facaderenovering af
gymnastiksalene (Bygning 6,7 og 8) med henblik på, at de igen kan ibrugtages og anvendes af
kommunens borgere og foreninger. Endelig afsættes 3,5 mio. kr. til klargøring af bygning 11 og
etablering af p-pladser og 1 mio. kr. til specialindretning af bygning 11. Samlet set investeres 15,1
mio. kr. i bygningsmassen på Skolevænget 33 (nedrivning: TMU – resten: ØK).
28. Padborg Transportcenter
Der afsættes en række mindre beløb på anlægsinvesteringsoversigten som supplement til tidligere
prioriteringer. Det drejer sig konkret om bl.a. 0,5 mio. kr. årligt i årene 2022-2024 til Padborg
Transportcenter.
29. Pulje, biodiversitet
Under Økonomiudvalget er der afsat 10 mio. kr. til ”Pulje til klima, jordfordeling, PtX, biodiversitet og
DK 2020”. Af puljen reserveres 1 mio. kr. til fremme af biodiversitet. Midlerne (1 mio. kr.) forankres
under Teknik- og Miljøudvalget med henblik på realisering af indsatser i biodiversitetsplanen ”Plan for
større biodiversitet i Aabenraa Kommune”, som udarbejdes for midlerne afsat i Budgetforliget. Plan
vil f.eks. indeholde forslag til projekter, som kan skabe større og mere sammenhængende
naturområder, samt indsatser, der kan forøge biodiversiteten i eksisterende og nye naturområder.
30. 2-1 vej mellem Bolderslev og Tinglev (overføres til cykelstipulje ved fravalg)
Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2022 til etablering af en 2 minus 1 vej på vejstrækningen mellem Bolderslev
og Tinglev. Lokalområdet involveres med henblik på at vurdere løsningen ift. afledte gener. Der stiles
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imod at opnå tilladelse fra politiet til midlertidig nedsættelse af hastighed til 60 km/t og erfaringerne
herfra skal indgå i en vurdering af sikkerheden inden der besluttes etablering af en 2 minus 1 vej.
Bliver projektet ikke en realitet i 2022 overføres midlerne til cykelstipuljen.
31. Cykelstipulje
De seneste års budgetforlig har indeholdt prioritering af midler til cykelstier i Aabenraa Kommune.
Parterne er enige om at tilføre cykelstipuljen 6 mio. kr. årligt i årene 2022-2024. Med de allerede
afsatte midler i 2022 er der samlet set afsat 21 mio. kr. til etablering af cykelstier de næste 3 år.
Puljen prioriteres i Teknik- og Miljøudvalget med udgangspunkt i prioriteringslisten.
32. Asfaltering af Fuglsangstien i Hostrupskov
Ud over cykelstipuljen afsættes 1 mio. kr. i 2022 til asfaltering af Fuglsangstien i Hostrupskov.
33. Byggemodning Felsted
Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022 til byggemodning i Felsted med henblik på at skabe et større antal
byggegrunde i et aktivt lokalområde.
34. Pulje til klima, jordfordeling, PtX, biodiversitet og DK 2020
Med beslutningen om deltagelse i DK2020 partnerskab om udvikling af klimaplaner i danske
kommuner, har Byrådet sat en ambitiøs retning for klimaarbejdet, der kommer til udtryk i
udarbejdelsen af en klimahandleplan for det geografiske område Aabenraa Kommune i 2022.
Klimaplanen løfter på den miljømæssige dimension af den langsigtede strategiske satsning på
bæredygtig udvikling, der har sit fundament i Byrådets strategi for bæredygtig udvikling 2020-2025.
En klimahandleplan signalerer, at Aabenraa Kommune tager lokalt klimalederskab og indeholder de
initiativer og indsatser, der skal bidrage til den grønne omstilling i kommunen i form af klimatilpasning
og reduktion af drivhusgasudledning. Parterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. til udmøntning af
konkrete initiativer og indsatser, der beskrives i Klimahandleplanen. Det kan f.eks. omfatte
omlægning af kommunalt ejet lavbundsjord, jordfordeling, PtX, understøttelse af udfasning af fossile
varmekilder og tiltag, der fremmer grøn mobilitet. Af puljen reserveres 1 mio. kr. til fremme af
biodiversitet. Midlerne forankres under Teknik- og Miljøudvalget med henblik på realisering af
indsatser i biodiversitetsplanen. Ligeledes i regi af arbejdet med DK2020 er parterne enige om at
nedsætte et Ungeklimaråd tilknyttet Campusrådet.
35. Pulje til engangsaktiviteter / projekter i landdistrikter
Der afsættes 4 mio. kr. i 2022 til styrkelse af lokalsamfundene i Aabenraa kommune. Midlerne skal
være med til at realisere initiativer, der kan styrke fællesskabet i de mindre bysamfund og samtidig
være med til at give de lokale aktiver et løft. Prioritering af midlerne skal tage sit afsæt i Aabenraa
Kommunes “Handleplan for landdistrikter”, der er udarbejdet i samarbejde med aktører i
landdistrikter. Arbejdet med at styrke lokalsamfundene, skal tage sit afsæt i lokalsamfundene og
understøttes af Aabenraa Kommune, gennem økonomisk og administrativ hjælp. Midlerne afsættes
under Vækstudvalget for Land og By med overførselsadgang til 2023. I 2022 evalueres puljen med
henblik på at vurdere effekten forud for budgetlægningen for 2023.
36. Padborg Helhedsplan version 2.0
Der afsættes en række mindre beløb på anlægsinvesteringsoversigten som supplement til tidligere
prioriteringer. Det drejer sig konkret om bl.a. 0,5 mio. kr. i 2022 til Padborg Helhedsplan version
2.0.
37. Gadebelysning Bodumvej
Der afsættes 0,42 mio. kr. i 2022 til etablering af gadelys på Bodumvej i Løjt, der sikrer lys på vej og
sti fra byzoneskiltet på Bodumvej og mod sydvest til efter krydsområderne ved Visøvej og
Brunbjergparken i alt 830 meter.
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38. Grønne P-pladser ved kanonbatteri
Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2022 til etablering af grønne p-pladser ved kanonbatteriet i Aabenraa.
39. Projektgrundlag for opførelse af ny svømmehal i Aabenraa
Plan, Teknik & Miljø forvaltningen foranlediger udarbejdelse af et projektgrundlag i 2022 for opførelse
af en ny svømmehal i Aabenraa. Budgetforligsparterne var enige om, at der etableres en
anlægsreserve under Økonomiudvalget på 25 mio. kr. i 2025, med henblik på at tage stilling til det
konkrete projektgrundlag for opførelse af ny svømmehal i Aabenraa, når det foreligger.
40. Nedrivning Kruså Vandmølle
Parterne er enige om at afsætte 3 mio. kr. i 2022 til nedrivning af Kruså Vandmølle og dermed afslutte
mange års drøftelser af muligheder og udfordringer med den forfaldne bygning.
41. Byfornyelse ved Torvecenteret i Padborg
Med henblik på at gennemføre et byfornyelsesprojekt ved Torvecenteret i Padborg afsættes 0,3 mio.
kr. i 2022 til for-projektering. Derudover afsættes rådighedsbeløb på hhv. 5 mio. i 2024 og 2 mio. kr.
i 2025 til gennemførelse af byfornyelsesprojektet.
42. Grundkapital Fjordbakkerne
Parterne er enige om at øge rammen til kapitaltilskud til investeringer i almene boliger. Der afsættes
yderligere 4 mio. kr. i 2022 til projektet Fjordbakkerne, således at der i alt er afsat 12,4 mio. kr.
(OBS) i kommunal grundkapital til dette projekt med forventning om en behandling af skema A i
2022.
43. Buffer til grundkapital mod skema C
Derudover afsættes 0,3 mio. kr. i 2022 i en pulje til supplerende grundkapital eller 1/5 medfinansiering
i mindre projekter.
44. Forsamlingshuse
Tilsvarende er parterne enige om at afsætte en pulje på 0,2 mio. kr. årligt i årene 2022-24 med
henblik på at forsamlingshuse kan søge finansiering og medfinansiering til en række
vedligeholdelsesopgaver.
45. Halpulje til større og mindre vedligeholdelsesopgaver
Der er gode erfaringer med at have mindre anlægspuljer til halområdet som løbende har forskellige
vedligeholdelsesbehov, der ikke kan finansieres af driften. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i årene 2022
- 2024 i en halpulje med henblik på, at hallerne kan søge finansiering og medfinansiering til en række
vedligeholdelsesopgaver.
46. Klippigården, Kliplev
Parterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 til ombygning/renovering af den
selvejende aldersintegrerede daginstitutionen Klippigården i Kliplev.
47. Visions- og handleplan for Frøslevlejren
D.s.i. Frøslevlejren har, sammen med en arbejdsgruppe, udarbejdet et forslag til en Visions- og
handleplan for Frøslevlejren. Der skal inddrages en eller flere fonde i projektet for at Visions- og
handleplanen kan realiseres. I Budgetforliget blev det besluttet, at midlerne afsat til Visions- og
handleplan for Frøslevlejren fordeles mellem 2022 og 2023. Det er fortsat forudsat, at kommunens
finansiering er et bidrag, der suppleres af betydelig ekstern finansiering.
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