
Velfærd gennem vækst
Budgettet for 2015 afspejler en kommune, der så småt ser solen på 
den anden side af den økonomiske krises uvejr. Kursen med stram 
økonomistyring holdes, og der investeres målrettet i den vækst, der er 
fundamentet for fremtidens velfærd.

• Budgettet forøger investeringsniveauet i vækst og velfærd med 400 mio. kr. 
over fire år. Der afsættes årligt 100 mio. kr. til anlægsinvesteringer frem til og 
med 2018. 

• 180 mio. kr. af de nye anlægsinvesteringer afsættes under overskriften ”Investering i 
fremtiden”, der bl.a. indeholder en markant opgradering af folkeskolens og 
dagtilbuddenes rammer, øget fokus på social mobilitet og nye midlertidige 
rehabiliteringspladser til ældre 

• ”Fremtidssikret infrastruktur” er den anden store overskrift. Her afsættes i alt 220 
mio. kr. til vedligeholdelse af den grundlæggende infrastruktur som  broer og veje, til 
etableringen af nye ungdomsboliger, sikre skoleveje og til en omdannelse af 
Vollsmose. 

Udgifterne: 
- 7,6 mia. kr. i serviceudgifter
- 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter
- 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer

Indtægter:
- 7,7 mia. kr. i skatteindtægter 
- 4,0 mia. kr. fra tilskud og udligning

Skat i 2015: 
Skatteprocent fastholdes på 24,5 
procent 
Grundskyld fastholdes på 21,71 
promille
Dækningsafgift sænkes 
planmæssigt til 3,8 promille 
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Fremtidens rammer til fremtidens folkeskole 
og dagtilbud
De odenseanske skoler og dagtilbud skal opgraderes, så bygningerne 
bringes i god stand og de fysiske rammer matcher behov og 
muligheder i den nye folkeskole.  

• Odenses folkeskoler og dagtilbud trænger til en kærlig hånd efter den 
økonomiske krise og ekstraordinære udgifter til f.eks. at fjerne giftig PCB. 
Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes en langsigtet renoveringsplan for 
at få skoler og dagtilbud i god vedligeholdelsesmæssig stand. 

• Folkeskolereformen giver nye muligheder og stiller nye krav – også til de 
fysiske rammer. Derfor udarbejdes der en langsigtet moderniseringsplan for 
skoler og dagtilbud.

• Forligspartierne er enige om, at der afsættes i alt 137 mio. kr. fra 2015 til 
2018 kr. til ændringer og forbedringer af folkeskolernes og dagtilbuddenes 
fysiske rammer, så vi til fulde kan gribe mulighederne for social og faglig 
udvikling. 

Pengene sættes af på denne 
måde: 

2015: 30 mio. kr.
2016: 35 mio. kr.
2017: 33 mio. kr. 
2018: 39 mio. kr.

Midlerne prioriteres i et 
samspil mellem Børn- og 
Ungeudvalget og By- og 
Kulturudvalget.
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Talent, potentiale og mønsterbrud
Vi ønsker, at hvert eneste odenseanske barn eller unge menneske 
bliver den bedst mulige version af sig selv. 

• Der er et stort uudnyttet potentiale blandt Odenses børn. Robusthed, 
motivation og lignende egenskaber er afgørende for, at børn udnytter 
deres potentiale.

• Derfor afsætter forligspartierne 15 mio. kr. fra 2015 til 2017 til at fremme 
børnenes evner til at udnytte deres potentiale og bryde sociale mønstre. 
Det er bedst for det enkelte menneske, og det er nødvendigt for at skabe 
vækst og udvikling i Odense.

• Investeringen skal dække produktionen af indhold til undervisningsforløb, 
der med forskningsmæssig baggrund sikrer, at alle børn udnytter deres 
potentiale. 
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Pengene afsættes på 
denne måde:

2015:  5 mio. kr. 
2016:  5 mio. kr. 
2017:  5  mio. kr. 

De afledte driftsomkostninger 
og eventuelle ekstra initiativer 
finansieres af Børn- og 
Ungeudvalget 



Vedligeholdelse af hverdagens 
fundament

Odense er i gang med en transformation fra stor dansk by til 
dansk storby. Her skal den grundlæggende infrastruktur også 
være i orden. Derfor vil forligspartierne opgradere 
vedligeholdelsen af broer, veje og anden infrastruktur.

• Odense udvikles i disse år blandt andet med Odins Bro, en ny stibro
mellem centrum og havn og snart en letbane. Vedligeholdelsen af 
broer, veje og cykelstier har dog  været ramt af de seneste års 
økonomiske krise. Derfor afsættes der nu 134,3 mio. kr. til at  holde 
den eksisterende infrastruktur i god stand.

• Der udarbejdes en langsigtet genopretningsplan for infrastrukturen 
ud fra en langsigtet mobilitetsplanlægning.

Pengene sættes af på 
følgende måde: 

18,3 mio. kr. i 2015
36    mio. kr. i 2016
39    mio. kr. i 2017
41    mio. kr. i 2018

Pengene afsættes til en pulje, 
der prioriteres af By- og 
Kulturudvalget.

BUDGET 2015



Odense som studieby

Forligspartierne afsætter 18 mio. kr. til nye ungdomsboliger. 

• Odense er den by i Danmark, der har den største andel af studerende på 
videregående uddannelser per 1.000 indbyggere, og byrådets ambition 
er, at antallet skal stige frem mod 2020. Forligspartierne sætter derfor 18 
mio. kr. af til nye ungdomsboliger i 2015.   

• Et spændende bymiljø, events af international klasse og Odenses 
placering midt i Danmark skal udnyttes til at tiltrække studerende. For at 
sikre, at der også er boliger til de mange nye odenseanere, sættes der 
nu gang i byggeriet af 140 ungdomsboliger.

• Når de nye boliger står klar, vil der være næsten 4000 ungdomsboliger 
med offentlig støtte i Odense.

Pengene til ungdomsboliger 
afsættes på følgende måde: :

2015: 18 mio. kr. 

I 2012 var der 32.000 studerende i 
Odense, ambitionen er, at der i 2020 
er 42.000.

Odense har en ”tag over hovedet”-
garanti til studerende.
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Pengene sættes af på denne 
måde:

2015:   3 mio. kr.
2016:  14 mio. kr.
2017:    3 mio. kr.

Træningspladser på plejecentre skal 
hjælpe flere ældre til højere livskvalitet i 
eget hjem

Succesen med at hjælpe ældre til at blive mere selvhjulpne skal 
styrkes og udbygges med en række tidsbegrænsede pladser på 
plejecentre, hvor de ældre kan få hjælp til træning og rehabilitering.

• Forligspartierne ønsker at etablere et antal særlige pladser på 
plejecentre, så borgere med behov for træning og rehabilitering får 
mulighed for at bo på centret i målrettede, tidsbegrænsede forløb, der 
efterfølgende fører til øget livskvalitet i eget hjem. 

• Der investereres 20 mio. kr. i projektet fra 2015 til 2017.  
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