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1. INDLEDNING

Byrådets arbejdsplan 2021 beskriver de opgaver og indsatsområder, der skal arbejdes med i forhold til Kerteminde Kom-
munes Byråd, Økonomiudvalg og stående udvalg i 2021.

De primære kilder til opgaver og indsatsområder i Byrådets arbejdsplan 2021 er budgetaftalen for Kerteminde Kommu-
nes budget 2021 samt tidligere byrådsbeslutninger. Derudover stiller nationale reformer og strategier også krav til ar-
bejdet i Kerteminde Kommune.

Hensigten med Byrådets arbejdsplan 2021 er at give synlighed om de prioriterede opgaver og at der er en forventning 
om, hvornår de pågældende arbejdsopgaver starter og slutter.

2. BYRÅDETS FORVENTNINGER FOR 2021

Der er i 2021 fortsat fokus på implementeringen af visionen ’Tillid – decentral ledelse – central styring’, som fremkom 
ved budgetaftalen for Kerteminde Kommunes budget 2018-2021. ’Tillid – decentral ledelse – central styring’, er en vi-
sion for hvordan vi som organisation skal arbejde sammen, og sammen med borgerne. Det er i tråd med vores vision, 
Fællesskab i Kerteminde. Der er tre fokuspunkter i visionen ’Tillid – decentral ledelse – central styring’, som vi skal ar-
bejde med:

1. Samarbejde om ressourcerne: Når vi finder løsninger til gavn for borgerne og lokalsamfundet er det vigtigt at 
de findes i en konkret og forpligtende inddragelse af borgere og interessenter. Inddragelsen giver medejerskab 
og giver borgerne, eller netværket omkring borgeren, mulighed for at bidrage til løsningerne. Løsningerne bli-
ver dermed situationsspecifikke og individuelle.

2. Klare rammer giver større råderum: Individuelle og situationsspecifikke løsninger i samarbejde med borgerne 
forudsætter at der er tydelige rammerne for opgaveløsningen. Rammernes udgøres af en vision, klare politi-
ske mål, kendt økonomisk ramme og delegeret kompetence. Tydelige rammer understøtter kerneopgaven.

3. Tværgående samarbejde: Det skal være klart for borgerne hvem det er de samarbejde med i kommunen. Det 
betyder at der skal være en, eller ganske få, kontaktpersoner for den enkelte borger. Kontaktpersonen skal 
være mellemled mellem borgeren og kommunen og koordinere mellem de forskellige dele af den kommunale 
organisation. Tværgående samarbejde bringer forskellige mennesker sammen i fællesskaber og understøtter 
fællesskabets udvikling. Det kræver tillid, både i forhold til kollegers faglighed og i forhold til borgere, der har 
forskellige ressourcer og interesser. 

Hertil er der også et fokus på den demografiske udvikling, hvor Kerteminde Kommune forventes at være  inde i en po-
sitiv udvikling. Befolkningstallet stiger, virksomhederne vækster, og arbejdsløsheden er lav. Der kommer flere børnefa-
milier til kommunen, så børnetallet vokser ganske meget. De ældre borgere i kommunen har et godt og sundt ældreliv, 
så middellevetiden i kommunen stiger hastigt. 

Ligeledes er den store ambition om at reducere CO-2-udslippet med 70% i 2030 med til at stille krav til Kerteminde Kom-
mune. Derfor fokuseres der på sætte en politisk retning og gennemgå de kommunale bygninger med henblik på at af-
dække potentialer ift. energieffektiviseringer. 
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3 BYRÅDETS POLITIKKER, PLANER & STRATEGIER FOR 2021

3.1 KOMMUNEPLAN

Byrådet har det overordnede ansvar for kommuneplanen og skal vedtage kommuneplan 2022-2034 i december 2021. 
Jf. styrelsesvedtægten godkender Økonomiudvalget alle emner og sikrer, at der er tværfaglig sammenhæng. Økonomi-
udvalget besluttede i december 2019 en procesplanen for kommuneplan 2022-2034. I 2020 er der politisk blevet arbej-
det med emnerne: bosætning, Erhverv og detailhandel, mens emnerne klima-tilpasning og økologiske forbindelse er 
blevet skubbet til 2021 pga. COVID-19. På baggrund af de 5 emner udarbejdes et  forslag til kommuneplan som sendes 
i 8 ugers offentlig høring umiddelbart efter sommerferie 2021. Høringssvar og bemærkninger behandles og fremlægges 
i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af kommuneplanen.

3.2 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 

Et samlet byråd har i budget 2021-2024 afsat midler til en klima- og bæredygtighedskonsulent samt til konkrete klima-
tiltag. 

Klima- og bæredygtighedskonsulenten skal i 2021 arbejde med de udkast til klima-, natur- og bæredygtighedspolitikker, 
der er udarbejdet af et §17 stk. 4-udvalg og drøftet i byrådet. I 2021 skal byrådet godkende politikker og handleplaner, 
der kan sætte retningen for en styrket indsats på natur-, klima- og bæredygtighedsområdet. 

Lokale politikker skal koordineres med den rammesætning, der sker i den fællesfynske Vision Fyn2030. . Visionen for 
FYN 2030 er en fælles rammesætning, som tager afsæt i den nationale klimalov, KL´s anbefalinger og FN´s Verdensmål. 
Ambitionsniveauet for vision og indsatser skal matche den politiske ambition på Fyn samtidigt med, at der tages højde 
for kommunernes egne indsatser indenfor bæredygtighed og den grønne omstilling. Med FYN 2030 bliver Fyn den før-
ste landsdel, der står sammen om konkrete mål for en bæredygtig fremtid I Vision Fyn2030 sættes der mål for klimaind-
satsen på tværs af de fynske kommuner og en række handlinger er defineret. Byrådet skal primo 2021 behandle udkast 
til Vision Fyn2030. 

I november 2020 indgik Kerteminde Kommune i projektet DK2020. Projektet er udarbejdet af Realdania, KL, CONCITO 
og de fem danske regioner. Projektet har til formål at bidrage til den danske målsætning om at skabe et klimaneutralt 
samfund i 2050. Kerteminde har bundet sig til en målsætning om en godkendt Klimaplan i juni 2022. I løbet af 2021 skal 
Kerteminde Kommune indsamle data, lave analyser og vurderer mulige lokale klimaindsatser. Store dele af klimapla-
nene skal udfyldes allerede i 2021.

En række komponenter, der forventes at indgå i Kerteminde Kommune politikker og i den kommunens Klimaplan, er 
planlagt til implementering i 2021. Det omfatter udbredelse af el-ladestandere, udskiftning af dele af den kommunale 
bilpark og energioptimering af kommunale bygninger. Også revision af kommunens udbuds- og indkøbspolitik med hen-
blik på bedre understøttelse af bæredygtige indkøb kan forventes politisk behandlet i 2021.
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4 BYRÅDETS PROJEKTER FOR 2021

4.1 UDVIKLING AF MARINA OG HAVNEFRONT

I 2020 udarbejdede administrationen et skitseprojekt, som blev godkendt af Miljø-, Natur- og Teknikudvalget, og af-
stemt blandt alle marinaens faste brugere. Ultimo 2020 indhentede administrationen tilbud fra rådgivere, om at udføre 
det endelige projekteringsarbejde. Administrationen forventer at anlægsarbejderne starter i april 2021. 

Ligeledes arbejdes der videre i 2021 med udviklingen af kajkanten fra Renæssancehavnen til og med det nye molefor-
løb. Dette, til fællesskabsområder med borgerrettede aktiviteter og med inddragelse af relevante foreninger.

4.2 INVESTERINGER I FREMTIDENS PLEJE OG SUNDHED

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2021-2025 at afsætte over 100 mio. kr. i de kommende 4 år til 
investeringer i pleje- og sundhedsområdet, herunder nyt plejecenter og nyt demens- og træningsdagcenter. Med inve-
steringer har byrådet taget højde for de kendte kapacitetsbehov i de kommende år.

Der på baggrund af budgetvedtagelsen udarbejdet en skitse til brugerprocesser for: 
1. Udvidelse af plejeboliger på Dalsbo Plejecenter 
2. Demensdagcenter (udbud juli  2021) og nyt plejecenter (udbud december 2021)

Der etableres tre projektgrupper for de tre projekter, hvor der i hver projektgruppe arbejdes med direkte involvering 
og indirekte involvering. Projektgrupperne repræsenterer driftspersonale, plejepersonale, politikere samt borgere.

I lyset af Corona-pandemien arrangeres den direkte brugerinvolvering i små grupper, der overholder de til tiden gæl-
dende retningslinjer. Hertil kommer en indirekte involvering og kommunikation ud til kommunens borgere. Det forven-
tes at lade DR P4 radio følge brugerprocessen som et bidrag her til.

I brugerprocessen videreudvikles det materiale, som blev udarbejdet i forbindelse med analysen af plejeboligbehov. Her 
blev udviklet 6 typiske borgerprofiler i Kerteminde Kommune. Disse genbesøges og udbredes for projektdeltagerne og 
kommunes borgere.

4.3 HELHEDSORIENTERET INDSATS

Kerteminde Kommunes vision er Fællesskab i Kerteminde. Visionen bygger på et stærkt ønsker om, at der skabes hel-
hedsorienteret løsninger i samarbejde mellem organisation, borgere, foreninger og virksomheder – til gavn for alle.

Vi har mange erfaringer med at arbejde helhedsorienteret på tværs af afdelinger og ansvarsområder. På velfærdsområ-
derne har vi i 2020 fx arbejdet med projekt HOBI og med udsatte flygtningefamilier. På det tekniske område arbejdes 
med tværfaglig KAM-funktion og der er nedsat en tværfaglig gruppe til at gennemføre havneudviklingen i Kerteminde. 

I 2021 er ambitionen, at vi skal bevæge os fra at arbejde med tværfaglige projekter til, at tværfagligheden kendetegner 
vores hverdagspraksis. Vi skal i endnu højere grad formå at sætte os i borgerens, virksomhedens og foreningens sted og 
lade opgaven styre den måde, vi organiserer os på. Henover 2021 vil byrådet gennem tematiske drøftelse indgå i dialo-
gen om udvikling af organisationen, så den er kendetegnet af en helhedsorienteret indsats.
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4.4 ANALYSE AF FREMTIDENS BEHOV PÅ DAGSTILBUDSOMRÅDET

Kerteminde Kommune har gennem de sidste år tiltrukket mange nye børnefamilier. Denne udvikling ser ud til at fort-
sætte i de kommende år. Der er et ønske om at skabe attraktive dagtilbud til de mange nye børn.

Der arbejdes i 2021 struktureret med at styrke vores læringsmiljøer for børnene, herunder forbedre de udendørs læ-
ringsmiljøer, så vi i større grad kan bruge de udendørs faciliteter. 

I forhold til de stigende børnetal er der allerede igangsat en række initiativer for at øge kapaciteten: Der arbejdes sy-
stematisk med at tiltrække dagplejere, der afsøges muligheder for at øge de private dagtilbuds kapacitet, der etable-
res fleksible lokale løsninger op mod skolestart, hvor der er størst behov for dagtilbudspladser. Og endelig har byrådet 
bevilget penge til en række midlertidige udvidelser af dagtilbudskapaciteten. Trods de forskellige tiltag, så peger alle 
prognoser på, at der i de kommende år vil blive brug for yderligere og varig kapacitet. Administrationen vil på bag-
grund af den kommende befolkningsprognose udarbejde oplæg til budgetforhandlinger, som beskriver mulighederne 
for at øge kapaciteten i de kommende år.

4.5 UDSATTERÅD

Som en del af budgetaftalen for 2019-2022 besluttede Byrådet at etablere et Udsatteråd. Rådet blev placeret under 
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalgets kompetenceområde. BUU har efterfølgende besluttet at der ønskes en dialog 
mellem byrådet og det nationale Rådet for socialt udsatte inden der træffes beslutning. 

Denne dialog er udsat af flere gange – først fordi Rådet for socialt udsatte skulle have udpeget ny bestyrelse og for-
mand, siden grundet covid-19-krisen. Der er planlagt temamøde for byrådet i foråret 2021, hvor processen med etab-
lering af et lokalt udsatteråd genoptages Der er afsat 30.000 kr. pr. år. til udsatterådet. 
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