Opsamling på opgaver jf. Budgetforlig 2021 – 2024

Bilag 2

Oversigt over ansvar og opgavefordeling jf. Budgetforlig 2021 – 2024
Oversigten viser en 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

Ansvarlig forvaltning

Oprindelig
deadline

17

Aabenraa sti App
med formidling af
kommunens
cykelruter og
stier, evt. i
samarbejde med
Destination
Sønderjylland

PTM

Juni 2021

31

Udv. plan Tinglev
bygninger og
daginstitution

PTM

Juni
2021

Just.
deadline
for beh. i
udvalg

Sag
behandles i *)
VLB

September 2022

VLB
(ny
PTL)

Aktuel status

Besluttet i VLB:
at der ikke udarbejdes en
Aabenraa sti app til
cykelturister, og
at indsatsen indgår i projekt
Cykelknudenetværk.
Beslutning i Vækstudvalget for
Land og By, den 2.12.2021
Godkendt.
Analyse er under udarbejdelse.
Projektet forventes afsluttet
efteråret 2022.

*) Fremgår det ikke at sag behandles i et udvalg, udarbejdes der ikke en enkeltsag, idet ændringen er
indarbejdet i budgettet med virkning fra 1.1.2021.

Anlægsopgaver:
Nr.

53

Emne

Grundkapital
boligprojekt
Bovrup

Ansvarlig forvaltning

Oprindelig
deadline

PTM

Sept.
2021

Just.
deadline
for beh. i
udvalg

Sag
behandles i *)
VLB

Aktuel status

Der foregår p.t. en drøftelse,
med henblik på afklaring af
placering, frem mod budgetforhandlingerne.
Vi afventer skema A fra Bolig
Syd.

*) Fremgår det ikke at sag behandles i et udvalg, udarbejdes der ikke en enkeltsag, idet ændringen er
indarbejdet i budgettet med virkning fra 1.1.2021.
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NOTER VEDRØRENDE OPGAVER:

Driftsopgaver:
17. Aabenraa sti App med formidling af kommunens cykelruter og stier, evt. i
samarbejde med Destination Sønderjylland
Budgetforligsparterne tilskynder til, at der arbejdes videre med formidling og oplysning omkring
kommunens cykelruter og stier gennem en Aabenraa sti App. App’en kan dannes med baggrund i
enten via eksisterende app’s eller som opfordring til at prioritere dette gennem samarbejdet i
Destination Sønderjylland.
31. Udviklingsplan Tinglev bygninger og daginstitution
Henset til, at Arbejdsmarkedsudvalget kunne lægge 15 mio. kr. i kassen i 2020 er parterne enige
om, at finansiere en række driftsprojekter. Et af disse vedrører finansiering af en
forundersøgelse af muligheder for at etablere en ny 0-5 års daginstitution i Tinglev, og en
undersøgelse af den generelle bygningsanvendelse i Tinglev.

Anlægsopgaver:
53. Grundkapital boligprojekt Bovrup
Jf. Budgetforliget afsættes der 1½ mio. kr. i 2021 som Aabenraa Kommunes kapitalindskud
(Grundkapital) til etablering af almene boliger i Bovrup.
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