
SAMTALE MED BORGERNE
Aftalen skal sikre, at byens borgere i højere grad inddrages i, hvordan 
velfærden tilrettelægges i Odense – sammen med politikerne. Folkeskoler-
ne skal være omdrejningspunkt, når byens lokalområder involveres i den 
lokale velfærd. En gennemgående demokratisk velfærdssamtale i Oden-
ses mange stærke lokalområder skal sikre tættere bånd mellem borgernes 
velfærdsønsker og de politiske beslutninger.

VELFÆRD FOR HELE BYEN
Frem mod 2030 stiger andelen af små børn og ældre i Odense, og det 
kommer til at presse velfærden i Odense, konkluderede ekspertgruppen 
Task Force Velfærd sidste sommer. På den baggrund blev der startet en 
velfærdssamtale på tværs af Odense med store velfærdsmøder, en online 
platform og landets første borgerråd, som diskuterede velfærden i Odense 
og leverede anbefalinger til byrådet.

Herefter blev det i budgettet for 2020 besluttet at udarbejde Velfærdsplan 
2030. Velfærdsplanen består af syv temaer, som frem mod 2030 skal 
udvikle velfærden i Odense. De tre første temaer er den demografiske 
udfordring, rekruttering af velfærdsmedarbejdere og velfærdens fundament 
i form af bygninger, som der nu er indgået aftale om.

SÅDAN FORDELER PENGENE SIG

Vores mindste børn – 550 millioner kroner

Skolebørn – 500 millioner kroner

De ældste odenseanere – 300 millioner kroner

Det specialiserede område – 150 millioner kroner

Lokalområder – 125 millioner kroner

Aktivt fritidsliv – 95 millioner kroner

Seniorlivet i Odense – 50 millioner kroner

Foruden de næsten 1,8 milliarder kroner til velfærdens fysiske rammer skal der årligt afsættes  
50-75 millioner kroner til afledt drift og forbrugsudgifter.

•  Et samlet Odense Byråd har indgået aftalen ’Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd’.
•  Aftalen skal sikre, at der afsættes næsten 1,8 milliarder kroner til velfærdens fysiske rammer frem mod 2030.  

Det er den største enkeltstående anlægsinvestering i velfærden nogensinde i Odense Kommune.
•  Pengene går til renoveringer, forbedringer og modernisering af vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, plejecentre,  

plejeboliger og handicaptilbud.
•  Samlet set skal aftalen holde hånden under velfærden i Odense og løfte kvaliteten i de fysiske rammer.  

Det skal sikre optimale forhold for tryghed, omsorg og læring – og det skal ske i samarbejde med odenseanerne.
•  Aftalen skal også sikre penge til at skabe mere attraktive rammer for idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter  

og udvikle mulighederne for det aktive seniorliv.


