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1. INDLEDNING:

Byrådets arbejdsplan 2020 beskriver de opgaver og indsatsområder, der skal arbejdes med i forhold til Kerteminde Kom-
munes Byråd, Økonomiudvalg og stående udvalg i 2020.

Byrådets arbejdsplan 2020 afspejler at byrådet ønsker at sikre kernevelfærden og give organisationen arbejdsro til at 
realisere de store forandringer, der fortsat arbejdes med at implementere. En god og fokuseret implementering af de 
store forandringer er en forudsætning for budget 2020-2023. I 2020 er der en stor opgave i at sikre gennemførsel af be-
sparelserne på skoleområdet handicap- og psykiatriområdet.

De primære kilder til opgaver og indsatsområder i Byrådets arbejdsplan 2020 er budgetaftalen for Kerteminde Kommu-
nes budget 2020 samt tidligere byrådsbeslutninger. Derudover stiller nationale reformer og strategier også krav til ar-
bejdet i Kerteminde Kommune.

Hensigten med Byrådets arbejdsplan 2020 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 2020:

Der er i 2020 fortsat fokus på implementeringen af visionen ’Tillid – decentral ledelse – central styring’, som fremkom 
ved budgetaftalen om 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 2019

3.1 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE BESPARELSER

32 projekter til administrative besparelser samt flere organisatoriske besparelser er defineret i KLK Katalog omhand-
lende besparelses- og effektiviseringsforslag samt KLK Råderumskatalog. Andre organisatoriske og administrative be-
sparelser er defineret i forbindelse med budget 2019 – 2022. 

Flere af projekterne er store organisationsudviklingsprojekter, der kræver en massiv implementeringsindsats. Det er af-
gørende for den kommunale økonomi, at projekterne gennemføres og giver de forventede besparelser. I 2020 forven-
tes der fortsat et fokus på implementering af projekterne, særligt indenfor tre omfattende temaer

- Indkøb
- Facility Management
- Administrationsservice

Fælles for alle ovenstående tre temaer er, at implementeringsopgaven også vil være i fokus i 2020.

Også i 2020 er Økonomiudvalget omdrejningspunkt for en løbende rapportering om projekternes implementering.   

3.2 SUNDHEDSPOLITIK 2020-2024

Kerteminde Kommunes nuværende sundhedspolitik er gældende for 2016-2019. Derfor skal der udarbejdes en revide-
ret sundhedspolitik for perioden 2020-2023. Sundhedspolitik 2016-2019 og Regionens Sundhedsaftalen 2019-23 dan-
ner grundlag for udarbejdelsen af den kommende sundhedspolitik i Kerteminde Kommune.

Sundhedspolitik 2020-2023 for Kerteminde Kommune forventes vedtaget og forankret på tværs i organisationen med 
en aktiv handleplan ultimo 2020

3.3 STRATEGISK AREALANVENDELSE

Kerteminde Kommune har mange kvadratmeter bygninger, som er en økonomisk belastning. Byrådet vil derfor fortsat 
arbejde for at reducere bygningsmassen og dermed reducere udgifterne. Dette kan fx ske ved, at:

 Sælge ejendomme
 Opsige lejemål
 Nedrive overflødige bygninger
 Begrænse nybyg og nye lejemål
 Optimere drift af eksisterende ejendomme

Alle ovennævnte parametre er fortsat i spil i 2020. Som følge heraf er et stort projekt samling af administrative funktio-
ner på Troelskærskolen, Lindøalléen 51 i Munkebo på baggrund af salget af rådhusene i Langeskov og Munkebo, samt 
ønsket om at afvikle administrationsbygning på Grønlandsgade i Kerteminde. Ligeledes vil etablering af biblioteksfunk-
tionen i Langeskov med andre kultur-, idræts- og skoletilbud i Langeskov Park være et stort projekt.

Økonomiudvalget er omdrejningspunkt for indsatser i forbindelse med Strategisk Arealanvendelse og dermed for ud-
møntningen af de budgetterede besparelser.
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3.4 ERHVERVSSTRATEGI

Arbejdsmarked-, Erhverv- og Vækstudvalget udarbejder ny Erhvervsstrategi til afløsning af nuværende fra 2012. Den 
nye erhvervsstrategi danner grundlag for den nye erhvervs- og turismeenhed og også for bevillingen af det tilhørende 
kommunale tilskud. Oplæg til erhvervsstrategi og samarbejdsaftale udarbejdes af Arbejdsmarked-, Erhverv- og Vækst-
udvalget og godkendes af byrådet. 

4. BYRÅDETS PROJEKTER FOR 2019

4.1 HAVNEUDVIKLING

På Byrådsmødet den 20. december 2018 vedtog Byrådet en ny udviklingsplan for Kerteminde havn, ”Havneudvikling 
Kerteminde”. Udviklingsplanen er udarbejdet med afsæt i den politiske aftale fra juni 2018, samt kulturarvsmasterpla-
nen fra august 2018 og i tæt samarbejde med Østfyns Museer. Det er en masterplan, der er i tæt dialog med kulturar-
ven og som skal sikre, at den kommende udvikling tager hensyn til stedbundne og arkitektoniske kvaliteter samt histo-
riske bystrukturer i Kerteminde. 

I begyndelsen af 2019 blev byrådet forelagt udbudsbetingelser- og former for udbud af første grundsalg og på Byråds-
møde den 31. oktober vedtog Byrådet at indgå en optionsaftale samt betinget købsaftale med Milestone DG ApS vedr. 
Nordre Havnekaj. 

I 2020 igangsættes projektering og byggemodning af havnen samt etablering af ny busterminal.

4.2 MARINAEN I KERTEMINDE

I 2018 vedtog økonomiudvalget at igangsættes en etapevis udvikling af marinaen, startende med første etape som in-
debærer ombygning og forhøjelse af den sydøstlige stenmole. Udvalget anmodede på samme møde administrationen 
om, at udarbejde en finansieringsmodel, hvori udviklingen af etape 1 finansieres ved hjælp af lånoptagelse, hvor renter 
og afdrag finansieres via takstforhøjelser og indtægter for nyetablerede vandpladser. Desuden blev administrationen– 
med inddragelse af borgere og brugere – bemyndiget til, i løbet af det næste halve år, at udarbejde et konkret projekt i 
forhold til etape 1 – herunder konkretisering af myndighedsgodkendelser, anlægsfase, finansiering, tid- og procesplan 
samt omfang af borger og brugerinddragelse. 

Med afsæt i de ovenfor beskrevet politiske økonomiske og finansielle betingelser indgik administrationen, Kerteminde 
sejlklub og Amanda sejl- og motorbådsklub i 2018 en aftale om et formaliseret samarbejde i forhold til sammen at ud-
vikle et konkret projekt, som blev politisk behandlet i 2019. Administrationen har ligeledes fremlagt et forslag til finan-
siering af udgiften gennem regulering af takster, herunder indtægter for nye pladser, regulering af takster for gæstesej-
lere, brug af kran, samt land- og vandpladser. Det endelige forslag til finansieringen forventes forelagt til politisk god-
kendelse primo 2020.

Anlægsprojektet indgår i budget 2020-2023.
I forbindelse med marinaudviklingen er der igangsat en ansøgning til Kystdirektoratet vedr. anmodning om opfyld uden 
for Nordre Havnekaj, som forventes afgjort i 2020
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4. ERHVERVS- OG TURISMESERVICE

I dag er Kerteminde Kommunes turistservice leveret fra en selvejende institution med egen bestyrelse. Kommunens er-
hvervsservice leveres af Kerteminde Kommune. Det betyder at turisme- og erhvervsservice bliver leveret at to selvstæn-
dige organisationer. Arbejdsmarked-, Erhverv- og Vækstudvalget får til opgave at udvikle den nye enhed i samarbejde 
med erhvervet, der sammenlægger kommunens turisme- og erhvervsindsatser. 

De funktioner, der tages med over i den nye enhed, er: 
• Turismeservice, som i dag varetages af VisitKerteminde 
• Målrettede turismeaktiviteter og -events 
• Turismeindsatspris 
• Erhvervsservice 
• Nytårskur for erhvervslivet 
• Kompetenceudvikling ift. erhvervsfremme og iværksætteri 

Erhvervs- og turismeenheden varetager Kerteminde Kommunes interesser i at udvikle kommunens turisme, erhverv 
samt bosætning. I tæt samarbejde med byrådet sikrer denne nye organisation, at Kerteminde Kommune forbedrer er-
hvervslivets vilkår samt tiltrækker nye virksomheder og attraktive events. 

Et beslutningsforslag skal fremlægges for Byrådet i første halvdel af 2020 med start fra 1. august 2020. 

4.3 NY DAGINSTITUTION I MUNKEBO

Der blev i forbindelse med budget 2018 afsat 26,5 millioner til opførelse af en ny daginstitution i Munkebo. Der blev 
senere tilført 5 millioner til anlægsbudgettet. Begrundelsen for denne forøgelse skal findes i administrationens hel-
hedsplan for dagtilbudsområdet, hvor det, for at kunne imødekomme fremtidens behov, forslås at skabe ekstra vug-
gestuepladser. Det blev yderligere forslået, at styrke det tværfaglige samarbejde og den tidlige opsporing/indsats, ved 
at skabe plads til tværprofessionelle i den nye daginstitution. 

Der afholdes en projektkonkurrence med afsæt i det nuværende projekt, hvor kapacitet og krav til rum og kvalitet ind-
går. Primo 2020 skal der fremlægges et nyt samlet anlægsprojekt til Byrådets godkendelse. Byggeriet starter ultimo 
juni 2020 og forventes afsluttet primo juli 2021.

4. DAGSTILBUD (KAPACITET)

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 igangsættes derfor en målrettet indsats for at tiltrække flere dagplejere, ligesom mulighederne for flere private 
tilbud skal undersøges nærmere. I de enkelte dagtilbudsdistrikter skal der arbejdes videre med at udvikle tilbuddene 
til at matche de lokale behov. Indsats og undersøgelser igangsættes i 2020.
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4.4 ANALYSE NYT PLEJECENTER

I september 2016 blev der igangsat en analyse af behovet for plejeboliger med bistand fra KL´s konsulentfirma KLK.  

Resultaterne af plejeboliganalysen viser at der om 5 år er behov for yderligere 10-20 plejeboliger og om 10 år yderligere 
40-50 plejeboliger i forhold til antallet i 2017. Der er mulighed for på kort sigt, at anvende ledige pladserne på Lindhøj 
Plejecenter efter at Rehabiliteringscenterets udflytning.

Plejeboliganalysen blev gennemgået og drøftet på byrådsseminar i 2017 og ud fra drøftelserne arbejdes der videre med:

 Model for borgerinvolvering i det kommende projekt.
 Beliggenhed og tilknytning til en eventuel byudvikling i Munkebo.
 Skal et nyt plejecenter opføres og drives af Kerteminde Kommune eller anden aktører.
 Hvilke overordnede krav og ønsker der er i forhold til plejecentrets funktionalitet.
 Plejecentrets størrelse og eventuelt samling af flere plejecentre i ét nyt center.
 Økonomiske konsekvenser af de forskellige modeller i forhold til både anlæg og drift.

Der er i første omgang igangsat en foranalyse i forhold til af mulige finansieringsmodeller med udgangspunkt i den nu-
værende finansiering af de eksisterende plejecentre og mulighed for evt. inddragelse af eksterne samarbejdspartnere.  
Tids- og procesplan godkendes i primo 2020.

 

4.9 UDSATTERÅD

Som en del af budgetaftalen for 2018-2021 har Byrådet besluttes, at der skal etableres et Udsatteråd. Børn-, Unge- og 
Uddannelsesudvalget har besluttet at der ønskes en dialog mellem byrådet og det nationale Rådet for socialt udsatte 
inden der træffes beslutning. Denne dialog kan først ske i 2020, idet Rådet for socialt udsatte skal have udpeget ny be-
styrelse og formand. Det forventes at et råd etableres i 2020. Der er afsat 30.000 kr. pr. år. til udsatterådet. 
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