
Budget 2017     Temaforslag drift 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 

1 

 

Samlet oversigt over driftstemaer 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Tilskud til Rytmisk 
Råstof 100 100 100 100
Fynsk 
talentsamarbejde 43 43 43 43
Socialøkonomiske 
virksomheder 500 500 500 500
Svendborg som 
teaterby 500 500 500 500
Rensning af de frie 
kulturmidler for faste 
tilskud 567 567 567 567
Indretning af 
arbejdspladser på 
Musikskolen 250 0 0 0
Øget tilskud til 
Forsorgsmuseet 828 828 828 828
Opera ved Valdemars 
Slot 150 150 150 150
Servicemål - 
byggesager 0 0 0 0
Registrering af 
erhvervsejendomme i 
BBR 430 301 301 301

Virksomhedsrettet 
indsats for flygtninge 765

Finansiering 0 0 0 0

I alt 4.133 2.989 2.989 2.989

 
Note – de gule markeringer betyder, at temaerne ikke er behandlet af Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Kulturudvalget. Temaerne vedrører andre reguleringer som en del af 
Lov og Cirkulæreprogrammet. 
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Navn på tema: Tilskud til Rytmisk Råstof 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Rytmisk Råstof 100 100 100 100
Finansiering
I alt 100 100 100 100

 
Resume: 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 4. februar, at øge 
tilskuddet til Rytmisk Råstof til brug for et musikalsk samarbejde med Musikhuset Posten 
i Odense om koncerter på spillestedet Harders. 
 
Sagsfremstilling: 
Foreningen Rytmisk Råstof er i dialog med Odense Live Fonden (Posten) om et musikalsk 
samarbejde med henblik på udvikling af koncertdelen på spillestedet Harders. Parterne 
har udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale, der forudsætter et kommunalt tilskud 
fra Svendborg Kommune på 100.000 kr. 
 
Rytmisk Råstof har længe ønsket at udvide stedets musiske profil og få tilført en større 
honorarstøtte. Rytmisk Råstof ser, at et samarbejde med Posten vil trække Harders i den 
retning, idet Rytmisk Råstof fortsat vil søge den årlige honorarstøtte til afvikling af 
koncerter uden for regi af samarbejdet.  
 
Ifølge oplægget til samarbejdsaftale skal samarbejdet sikre og udvikle den rytmiske profil 
på Harders, primært inden for vækstlag og nichegenrer. Ligeledes skal aktivitetsniveauet 
hæves i aftaleperioden bl.a. for at udvikle det lokale musikmiljø og tiltrække flere 
alternative koncerter. Samarbejdet skal styrke den kunstneriske og mangfoldige 
musikprofil, som ellers ikke var økonomisk mulig. Parterne vurderer, at det sammenlagt 
vil give en positiv effekt for publikumsudviklingen på Harders. 
 
Samarbejdet vil indgå i den regionale aftale, der indgås mellem Posten, Odense 
Kommune og Kulturstyrelsen om Posten som regionalt spillested. Odense Kommune 
støtter op om samarbejdet med en ekstra bevilling på 100.000 kr. på linje med det 
beløb, Rytmisk Råstof søger Svendborg Kommune om. I ansøgningen til Kulturstyrelsen 
søges en bevilling specifikt til samarbejdet på 200.000 kr. Samlet set vil det give 
400.000 kr. årligt til gennemførelse af mellem 20 – 25 koncerter alle afviklet på 
spillestedet Harders. 
 
Ifølge aftalen vil Posten udføre den administrative del af bookingen af koncerter, 
udbetale honorar og modtage entréindtægterne. Posten dækker desuden udgift til 
lydtekniker på Harders, medens Rytmisk Råstof sørger for afvikling af koncerterne, 
modtager bar-/ garderobeindtægter og dækker catering udgiften til musikerne. 
Markedsføringen sker i et samarbejde. 
 
Parterne ser samarbejdet som et naturligt led i udviklingen af musikbranchen/-
musikmiljøet og er vidende om, at Kulturstyrelsen opfordrer til samarbejder mellem 
spillesteder og over kommunegrænser og gør opmærksom på, at den foreliggende 
samarbejdsaftale er at betragte som et udkast, der i givet fald vil blive videre bearbejdet. 
 

Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Et øget tilskud vedr. samarbejdet med Posten i Odense vil medføre en ufinansieret udgift 
på 100.000 kr.  
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Navn på tema: Fynsk talentsamarbejde 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 43 43 43 43
Finansiering
I alt 43 43 43 43

 
 
Resume: 
Svendborg Musikskoles deltagelse i Fælles Fynsk Samarbejde. 
 
Sagsfremstilling: 
I efteråret og vinteren 2015/2016 arbejdede musikskolelederne på Fyn med at finde en 
måde, at fortsætte Fyns 11. musikskole på. Kun fem (heriblandt Svendborg) af de ti 
fynske kommuner ville deltage i finansieringen. Der er kun økonomi til den 11. 
musikskole frem til udgangen af juli 2016, hvorfor alle ansatte i den 11. musikskole er 
opsagt fra da af. Såfremt ingen gjorde noget, var der intet samlet talentsamarbejde på 
Fyn fra 1. august 2016.  
 
I erkendelse af, at et ungdomssymfoniorkester kan lukkes hen over natten, men tager 5 
år at bygge op, har videreførelsen af ungdomssymfoniorkestret Faust eller tilsvarende 
alternativ fyldt forholdsvis meget i forsøget på at beskrive og bygge nye projekter op. 
Derfor har Samrådet af musikskoler på Fyn samt en arbejdsgruppe af fynske 
musikskoleledere afsøgt alternative muligheder for at videreføre bl.a. 
ungdomssymfoniorkestret FAUST og rytmisk og klassisk talentskole efter 1. august 2016.  
 
Vigtigste pejlemærke har været at afsøge muligheder for at få alle ti fynske musikskoler 
med på en eller anden måde. Det er musikskoleledernes faglige vurdering, at det vil 
være en væsentlig forringelse af vilkårene for talentudviklingen for elever fra både 
Svendborg og det øvrige Fyn, hvis et fælles talentsamarbejde blev uden deltagelse af 
Odense Symfoniorkester, Fyns Musikkonservatorium, Odense musikskole og Fyn MGK 
ved Odense musikskole. Odense Symfoniorkester bakker op om Fælles Fynsk 
Talentsamarbejde og vil indgå i to årlige arrangementer. 
 
Bestræbelserne mundede ud i ansøgning til Statens Kunstfond, fra alle 10 fynske 
musikskoler. Ansøgningen rummer en model, som forsøger at smelte MGK og det bedste 
fra Fyns 11. musikskole sammen i en ny udformning. Pga. kravet om at midlerne kun 
gives til projekter, hvilket bl.a. vil sige at arbejdet skal være tidsbegrænset, har 
musikskolerne været nødt til helt at nytænke den 11. musikskole, på trods af at alle de 
gode resultater, der er opnået via konstruktionen i den 11. musikskole. 
 
Mens Samrådet af Musikskoler på Fyn står som ansøger og derfor får de ansøgte midler, 
har Svendborg Musikskole tilbudt, at stå som administrator for ”Fælles Fynsk 
Talentsamarbejde”, som projektet kom til at hedde. Det indebærer at stå som 
ansættende myndighed, lønadministration, ansøger af statsrefusion af lønmidlerne, lave 
budget og regnskab for projektet. Ræsonnementet herfor er at bevare en tæt tilknytning 
mellem Sydfyn og det fælles talentarbejde, til gavn for eleverne.  
 
Ansøgningen har modtaget en bevilling på 400.000 kr. Svendborg Musikskoles medvirken 
vil medføre en udgift på 43.200 kr.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
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På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 7. maj 2015 blev det 
besluttet, at Fyns 11. musikskole kunne finansieres indenfor udvalgets egen ramme. Dog 
blev der ikke peget på finansiering af udgiften på 111.000 kr. På efterfølgende 
udvalgsmøde den 11. juni 2015 blev udvalget orienteret om ændrede vilkår for 
talentsamarbejdet, som blandt andet kunne betyde ændrede økonomiske 
forudsætninger. Udvalget fastholdt reservationen. Senest har udvalget på mødet den 12. 
maj 2016 godkendt, at den nødvendige medfinansiering fra Svendborg Kommune udgør 
43.200 kr. ud af de reserverede midler på 111.000 kr.  



Budget 2017     Temaforslag drift 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 

5 

 

Navn på tema: Socialøkonomiske virksomheder 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Drift 500 500 500 500
Finansiering
I alt 500 500 500 500

 
 
Resume: 
Fremme etablering af socialøkonomiske virksomheder i Svendborg Kommune, og dermed 
skabe mulighed for at udsatte borgere opnår tilknytning til det ordinære arbejdsmarked 
 
 
Sagsfremstilling: 
Afdækning og understøtning af mulighederne for at etablere af socialøkonomiske 
virksomheder i kommunen, med henblik på at skabe jobmuligheder på et rummeligt 
arbejdsmarked for udsatte borgere samt skabe vækst og udvikling i lokalområdet,  
 
Dette forudsætter faglige kompetencer der kan være med til at rådgive virksomheder om 
mulighederne herfor. 
 
Det stiller tilsvarende krav til, at Svendborg kommune får udarbejdet en klar strategi 
herfor i et tæt samspil med kommunens erhvervsstrategi. 
 
Derfor tænkes etableret en funktion som Social Økonomisk Virksomhedskonsulent (SØV) 
etableret i Erhvervskontakten og opgaven udført i et tæt samspil med kommunens 
erhvervskonsulent. 
Strategien kan med fordel tage udgangspunkt i erfaringerne fra blandt andet Silkeborg 
kommune.  
 
Påvirkning på andre områder 
Ingen 
 
Økonomi:  
Aflønning af en Social Økonomisk Virksomhedskonsulent vil medføre en årlig udgift på kr. 
500.000 
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Navn på tema: Svendborg som teaterby 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 500 500 500 500
Finansiering
I alt 500 500 500 500

 
 
Resume: 
Styrkelse af Svendborg som teaterby ved at afsætte en årlig pulje på 500.000 kr. til 
gennemførelse af sommerteater for alle under åben himmel. 
 
Sagsfremstilling: 
Såfremt man politisk ønsker at styrke Svendborg som teaterby, så der gives mere teater 
til kommunens små og store borgere, kan der med afsæt i Kulturløftet ”Fantastiske 
Fornemmelser” afsættes en pulje til teateraktiviteter mellem bygninger/udendørs på 
byens rum og pladser, som det kendes fra flere større byer, hvor der i en periode i løbet 
af sommeren opføres teater for alle – under åben himmel. 
 
Inspiration er senest hentet fra København, hvor Shakes, der er et kollektiv af kunstnere, 
ønsker at gøre Shakespeare folkelig, tilgængelig for alle og få ham ud af teaterstøvet og 
ned på gadeplan. Shakes er kendt for deres tempofyldte og anderledes afstøvede 
shakespeare-fortolkninger til unge. 
 
Der har tidligere været afsat en ramme på 60.000 kr. til brug for kulturinstitutionernes 
samskabelse af en kulturaktivitet mellem bygninger. Erfaringerne derfra er, at det var 
vanskeligt for kulturinstitutionerne at prioritere det ind i deres daglige virke. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 
 
Økonomi:  
En styrkelse af Svendborg som teaterby vil under de skitserede forudsætninger medføre 
en udvidelse af budgettet på 0,5 mio. kr.  
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Navn på tema: Rensning af de frie kulturmidler for faste tilskud 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 567 567 567 567
Finansiering
I alt 567 567 567 567

 
 
Resume: 
Puljen vedr. De frie Kulturmidler indeholder en del faste tilskud. Hvis puljen renses for 
disse faste tilskud, resterer der 450.000 kr., som der kan ansøges om. Såfremt puljen 
skal udvides med de faste tilskud, som er politisk prioriteret, skal der tilføres 567.000 kr.  
 
Sagsfremstilling: 
Følgende skema viser de faste tilskud og puljer i 2016-niveau: 
 
Faste tilskud/puljer Tilskud 

Pulje til lejefritagelse af scenevogn opgjort på 

baggrund af seneste tre års træk 30.000                        

Kulturpriser 60.000                        

Foreningen Norden 3.000                           

Bunkermuseet i Ollerup 5.000                           

Street Art til maling 10.000                        

Musikskolens nytårskoncert med FAUST 11.000                        

Honorarstøtte til rytmiske 

spillesteder/foreninger 350.025                      

Broholm Horseshow 25.000                        

Pulje til Skarø/Drejø Beboerforening + Øernes 

Julemarked 23.000                        

Pulje til flytning af udstillingsboder 50.000                        

567.025                       
 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 
  
Økonomi:  
Uændret rådighedsrum på puljen De frie Kulturmidler i forhold til budget 2017 vil 
forudsætte en øget bevilling på 567.000 kr. 
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Navn på tema: Indretning af arbejdspladser på Musikskolen 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Drift 250 0 0 0
Finansiering
I alt 250 0 0 0

 
 
Resume: 
Den overenskomstmæssige ændring af musikskolelærernes arbejdstidsaftale medfører 
intention om fuld tilstedeværelse på arbejdspladsen, så forberedelse, samarbejde, 
øvning, mødeaktivitet mm. samt selve undervisningen foregår i en umiddelbar 
sammenhængende arbejdsdag. Dette er en harmonisering ift. det øvrige arbejdsmarked. 
Ledelsen skal, som noget nyt, kunne opgøre alle musikskolelærernes arbejdstimer, for 
hver norm periode (typisk = skoleår) 
 
Sagsfremstilling: 
Musikkens Hus (musikskolen) er pt. indrettet til primært undervisning af instrumental 
elever, hold elever, orkestre, forskolelever m. fl. Der er ikke indrettet arbejdsstationer til 
underviserne til forberedelse, dvs. computeradgang, software, lydudstyr, 
arbejdsborde/stole, mm.  
 
Vi har derfor forsøgt at opgøre, hvad den skønnede udgift vil være, hvis de ansatte skal 
kunne forberede sig på samme niveau, som de gør pt. Dvs. samme niveau af lyd, 
hardware, software osv., som de benytter sig af pt. 
 
Fra FMM og KL´s fælles infoskrivelse: Bilag A – Fælles intentioner med de nye 
arbejdstidsregler for musikskolelærere: 
”… Udgangspunktet for de nye arbejdstidsregler er, at musikskolelærernes arbejdstid 
anvendes på skolerne. Tilstedeværelse giver en bedre mulighed for at styrke samarbejde 
mellem musikskolelærerne, med lærere og pædagoger på folkeskolerne og med øvrige 
samarbejdspartnere. ” 
 
Hvis lyden fra den øgede tilstedeværelse (øvning) viser sig at være et problem i 
Musikkens Hus, kan enkelte lærere med specielt ”larmende” instrumenter evt. tilbydes at 
øve sig derhjemme, som de gør pt. og så kun være tilstede ved øvrige aktiviteter. 
Behovet for arbejdsstationer kan måske derved blive en anelse mindre – dette er pt. 
svært at overskue. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Indretning af 12 arbejdspladser vil medføre en eengangs investering på 250.000 kr. 
Årlige driftsudgifter herudover afholdes indenfor Musikskolens budgetramme. 
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Navn på tema: Øget tilskud til Forsorgsmuseet 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Øget tilskud 828 828 828 828
Finansiering
I alt 828 828 828 828

 
 
Resume: 
Svendborg Museum søger om et øget driftstilskud fra Svendborg Kommune på 828.000 
kr. årligt fra 2017 som led i virkeliggørelse af museets vision om at gøre Forsorgsmuseet 
til Danmarks Forsorgsmuseum. 
 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget har på mødet den 19. maj udtrykt sig enig 
i, at Svendborg Museum skal prioritere arbejdet med Forsorgsmuseet højt og fortsat 
arbejde på at blive Danmarks forsorgsmuseum. Udvalget oversendte ansøgningen til 
forhandlingerne om budgettet for 2017. 
 
Sagsfremstilling: 
Museet anfører i ansøgningen, at Slots- og Kulturstyrelsen de senere år har udtrykt deres 
støtte til Forsorgsmuseets arbejde i både ord og projektpenge, og museet finder, tiden 
nu er moden til at bede kulturministeren øge Svendborg Museums statstilskud med 1,0 
mio. kr. årligt til at varetage denne nationale opgave. Museet forventer dog ikke, at en 
anerkendelse af Forsorgsmuseets nationale virke med et permanent statstilskud vil ske 
uden et øget økonomisk engagement fra Svendborg Kommunes side i omtrent samme 
størrelsesorden som det tilskud, der vil blive søgt fra staten. 
  
Museet er nu klar til at indlede forhandlingerne med Slots- og Kulturstyrelsen og har i 
den forbindelse en formodning om, at det vil styrke forhandlingspositionen, hvis der 
forinden ligger en kommunal beslutning om et øget kommunalt tilskud. 
  
Svendborg Museums vision, mission, mål, tidsplan, organisation og budget frem mod en 
styrkelse af Forsorgsmuseet fremgår af deres ansøgning ”Fra forsorgsmuseet til 
Danmarks Forsorgsmuseum”, dateret april 2016. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Svendborg Museum anfører i ansøgningen, at et stærkt Danmarks Forsorgsmuseum vil 
brande Svendborg både på det kulturelle og det sociale område. Det vil sikre fortsatte 
eksterne midler til især forskning og formidling og dermed give en række videnstunge 
arbejdspladser, det vil konsolidere forskningssamarbejdet med SDU og andre 
universiteter, det vil skabe en international turistattraktion, og ikke mindst vil det 
profilere Svendborg som et sted, der går nye veje i forsøget på at løse væsentlige sociale 
udfordringer. 
 
Økonomi:  
En udvidelse af statens tilskud forventes fra museets side at fordre, at Svendborg 
Kommune øger sit driftstilskud med 828.000 kr. 
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Navn på tema: Opera på Valdemars Slot 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Opera ved Valdemars Slot 150 150 150 150
Finansiering
I alt 150 150 150 150

 
 
Resume: 
Fast årlig bevilling på 150.000 kr. til gennemførelse af en årlig opera på Valdemars slot. 
 
Sagsfremstilling: 
Foreningen ”Opera på Valdemars Slot” ønsker fra og med 2017 at producere og 
gennemføre én årlig opera på Valdemars Slot. Foreningen oplyser, at projektet vil 
forudsætte en garanti for en årlig kommunal bevilling på 150.000 kr. 
 
Foreningen har tidligere produceret og gennemført en operaforestilling på Valdemars Slot 
hvert andet år og har siden 2008 modtaget tilskud fra De frie Kulturmidler i 
størrelsesordenen 150.000 kr. 
 
Det skal dog foreslås, at en årlig bevilling i givet fald gives som en underskudsgaranti på 
linie med andre ansøgninger, hvor der er usikkerhedsfaktorer i indtægtsbudgettet som 
følge af entréindtægter og fondsmidler. 
 

Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 
 
Økonomi:  
En årlig bevilling til opera ved Valdemars Slot vil medføre en udgift på 150.000 kr. 
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Navn på tema: Virksomhedsrettet indsats for flygtninge 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Støtte til 
virksomhedspraktik 765 0 0

I alt 765 0 0 0
*255.000 kr. vedrører 2016, der søges tildelt i 2017 
 
Resume: 
I to-partsaftalen mellem KL og regeringen af 18. marts 2016 ”Bedre rammer for at 
modtage og integrere flygtninge” er det aftalt at alle nytilkomne flygtninge og 
familiesammenførte som udgangspunkt skal have en virksomhedsrettet indsats, da det 
understøtter beskæftigelsesmulighederne. 
Det skal bemærkes at forslaget ikke har været forelagt fagudvalget. 
 
Sagsfremstilling: 
Alle flygtninge og familiesammenførte skal mødes som jobparate fra første dag og som 
udgangspunkt have en virksomhedsrettet indsats, der understøtter 
beskæftigelsesmulighederne. Der er i den forbindelse aftalt et løft på 25 mio. kr. i 2016 
og 50 mio. kr. i 2017 til jobcentrenes virksomhedsrettede indsats.  
 
Den nye lovgivning på integrationsområdet stiller krav om, at alle nytilkomne flygtninge 
og familiesammenførte som udgangspunkt betragtes som jobparate og skal i et 
virksomhedsrettet tilbud indenfor 4 uger.  
 
Der er her tale om en helt særlig gruppe af borgere, der ikke taler dansk og som ikke 
kender det danske arbejdsmarked og den danske arbejdsmarkedskultur.  
 
Der er i 2016, i samarbejde med en ekstern leverandør, opstartet et pilotprojekt om en 
mere brancherettet tilgang, i første omgang indenfor industrien. En mere brancherettet 
tilgang betyder, at danskuddannelse og andre opkvalificeringstiltag i højere grad kan 
målrettes en bestemt type af jobs og dermed øges chancerne for at borgerne kommer i 
selvforsørgelse.  
 
For at kunne leve op til lovgivningens krav om tidlig virksomhedsindsats kræves en 
særlig indsats. Pilotprojektet har vist, at der skal bruges en del ressourcer for at skaffe 
virksomhedspladser til målgruppen. Derfor er der behov for at tilføre ressourcerne til 
jobcentrets virksomhedsservice, hvor de ekstra ressourcer skal anvendes til en 
opsøgende indsats så der kan etableres forløb indenfor andre brancher. 
 
Derudover vil en øget virksomhedsservice medvirke til at orientere og samarbejde med 
virksomhederne om de nye muligheder den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) 
medfører, hvor der kan være en gevinst i at gøre virksomhederne opmærksomme på 
ordningen.  
 
Jobcenter Svendborg har modtaget tilsagn om 1,3 mio. kr. til en projektleder i en 3 årig 
projektperiode. Projektet er et udviklingsprojekt, der skal danne rammen for den 
fremtidige indsats på området. Det er forventningen, at jobcentrets personale gennem 
projektet tilegner sig en ny tilgang til arbejdet med borgeren og får den 
virksomhedsrettede indsats integreret som et naturligt element hver gang, der modtages 
en ny borger til Svendborg.  
 
Formålet med projektet er at udvikle og fremme en strategi for integrationsindsatsen. 
Med projektet ønsker Svendborg at skabe den kortest mulige vej for borgeren ud på 
arbejdsmarkedet, da en tilknytning til arbejdsmarkedet er en vigtig forudsætning for en 
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vellykket integration af såvel borgeren, som dennes familie. I projektet er der alene 
mulighed for finansiering af projektledelse og ikke midler til anden indsats. Det er derfor 
afgørende for projektets succes, at de nødvendige virksomhedsopsøgende kompetencer 
er til rådighed. 
 
Hvis midlerne til den øgede virksomhedsindsats ikke tilføres jobcentret vil det være 
umuligt at leve op til lovgivningens skærpede krav, og det vil være svært at leve op til en 
ny ambitiøs strategi på området, der kan højne kommunens resultater på området. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
 
Økonomi:  
De økonomiske konsekvenser heraf for Svendborg Kommune er forhandlet til 255.000 kr. 
i 2016 og 510.000 kr. i 2017 i lov- og cirkulæreprogrammet (andre reguleringer). Da 
indsatsten ikke kan nå at iværksættes fuldt ud i 2016 vurderes det at det vil være mest 
hensigtsmæssigt at tildele alle midlerne (765.000 kr.) i 2017. 
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Navn på tema: Aftale om servicemål 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Byggesager
Miljøgodkendelse af 
virksomheder
I alt 0 0 0 0

 
 
Resume: 
Aftalen mellem Regeringen og KL om servicemål i forbindelse med sagsbehandlingstider 
indenfor miljøgodkendelse af virksomheder og husdyrbrug og byggesager betyder, at 
kommunen modtager DUT-midler til arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne i 
2016-2018. 
 
I Svendborg Kommune vurderes det med de nuværende muligheder for at opgøre 
sagsbehandlingstider på byggesager, at kommunen har kortere sagsbehandlingstider, 
end aftalt mellem KL og regeringen. En yderligere indsats på området, vurderes derfor 
ikke at være afgørende for at overholde de fastsatte mål i aftalen.  
 
Det skal bemærkes at forslaget ikke har været forelagt Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget. 
 
 
Sagsfremstilling: 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og Regeringen aftale om, at 
sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne, skal 
reduceres med en tredjedel. Dette skal blandt andet opnås gennem regelforenkling og 
ved at sætte konkrete servicemål for følgende sagsbehandlingsområder:  

 

• Miljøgodkendelse af virksomheder 

• Godkendelse af husdyrbrug (opgaven ligger i Udvalget for Miljø og Teknik) 

• Byggesager 

 

Det er op til kommunen at disponere over, hvordan midlerne skal anvendes til at 
nedbringe sagsbehandlingstiden. Der er ikke lagt op til en bestemt fordeling af midlerne 
mellem de tre indsatsområder.  

Sagsbehandlingstiden skal så vidt muligt ligge inden for det pågældende servicemål. 
Servicemålene opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider. 

 

Som udmøntning af økonomiaftalen for 2015 er der fastsat følgende servicemål for hhv. 
miljøgodkendelser og byggesager 

Byggesager, Landsgennemsnit: 
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Servicemålene for godkendelser af byggesager differentierer således i forhold til 
byggeriets kompleksitet.  

 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager i Svendborg Kommune er i 1. 
halvdel af 2016 opgjort til: 

• Simple konstruktioner og enfamilieshuse:   34 dage  

• Industri- og lagerbygninger , etageboligbyggeri, erhverv og bolig:  49 dage 

 

Det ses, at Svendborg Kommune umiddelbart ligger indenfor den aftalte tidsramme for 
byggesager. 

De ny servicemål bliver opgjort ved brug af nyudviklet metode, hvor det digitale 
ansøgningsmodul Byg og Miljø benyttes. KL forestår udviklingen heraf. Metoden er endnu 
ikke færdigudviklet, og det er derfor endnu uvist, om den ny opgørelsesmetode bevirker 
en højere beregnet sagsbehandlingstid.  

 

Det bemærkes, at Trafik- og Byggestyrelsens officielle sagsbehandlingstid angiver en 
væsentligt højere bruttosagsbehandlingstid. Ifølge Styrelsen er denne beregningsmetode 
behæftet med væsentlige usikkerheder, hvorfor Svendborg Kommune laver egne, 
sideløbende opgørelser. 

 

Miljøgodkendelser: 

 

Svendborg Kommune har ikke adgang til en retvisende opgørelse for den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser.  
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Det vurderes dog, at sagsbehandlingstiden er inden for de fremtidige servicemål, hvilket 
af ressourcemæssige hensyn, kan ske på bekostning af andre sagområder, herunder 
blandt andet virksomhedstilsyn og klagesager, hvor sagsbehandlingstiden forlænges.  

 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 
 
Økonomi:  
Svendborg Kommune modtager hhv. 611.000 kr. i 2016, 414.000 kr. i 2017 og 2018 til 
kommunens arbejde med at reducere sagsbehandlingstiderne. Der er ikke afsat midler 
efter 2018. 
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Navn på tema: Forbedring og udvidelse af BBR 
 
1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Forbedring af BBR 430 301 301 301

I alt 430 301 301 301

 
 
Resume: 
Kommunerne pålægges en række nye opgaver med BBR via en bekendtgørelse, som 
endnu ikke er udsendt (udsendes i efteråret 2016). 
 
Forslaget har ikke været forelagt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget. 
 
Sagsfremstilling: 
BBR-registret blev oprindeligt etableret til brug for vurderingen og derfor spiller BBR en 
fornyet og væsentlig rolle i tilrettelæggelsen af det nye ejendomsvurderingssystem som 
SKAT er ved at udvikle.  
 
I forbindelse med opfølgning på økonomiaftalen fra september 2015 er regeringen og KL 
enige om, at høj datakvalitet er vigtigt for det nye vurderingssystem. Der skal derfor 
gennemføres enhedsregistreringer af erhvervsejendomme i BBR. Initiativet medfører nye 
opgaver for BBR og SKAT har det primære ansvar for at finde de enheder, der skal 
nyregistreres i BBR. Kommunerne bliver inddraget i arbejdet, bl.a. ved at kommunerne 
får SKAT’s data til gennemsyn før den endelige registrering i BBR.  
Den kommunale opgave består i arbejdet med SKATs nyregistrering i 2017-2018, dels i 
at kommunen efterfølgende får den løbende vedligeholdelse af de nye BBR-oplysninger. 
 
Det vurderes at byrden af nye opgaver imødekommes bedst ved en etårig 
projektansættelse (et årsværk 2017) til at håndtere de mange ’ny registreringer’ og at 
der efterfølgende tildeles 0,7 årsværk til den nødvendige udvidelse og deraf drift af BBR. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 
 
Økonomi:  
De økonomiske konsekvenser heraf for Svendborg Kommune er forhandlet til 359.000 kr. 
i 2017, 386.000 kr. i 2018 og 287.000 kr. i 2019 og frem. 
 
 
 
 
 


