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Forord 

 
Kommunens økonomi er – på trods en velgennemført økonomisk politik – kendetegnet ved betydelige 

udfordringer. Det skyldes flere faktorer, der spiller uheldigt sammen: 

 
• Udligningsindtægterne falder 

• Der er en lavere vækst i skattegrundlaget i forhold til væksten på landsplan.  

• Kommunens driftsudgifter er højere end sammenlignelige kommuner. 

• Lav likviditet 

 

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var derfor nogle meget stramme økonomiske rammer, og med 

et uforståeligt lille særtilskud fra staten, der var næsten 7 mio. kr. lavere end i 2016, indgik der i budget-

forslaget til 1. behandling et samlet besparelseskrav på 31,7 mio. kr. På den baggrund glæder det mig, at 

det er lykkedes at få lavet et bredt forlig, hvor 24 ud af byrådets 29 medlemmer står bag.  

 

Svendborg Kommune oplever befolkningsfremgang, øget efterspørgsel efter boliger og byggegrunde, fær-

re ledige lejeboliger, øget beskæftigelse og større optimisme. Med forliget om budget 2017 ønsker forligs-

parterne at understøtte denne positive udvikling yderligere.   

 

Forliget fastholder de betydelige midler der er afsat til havnen. Det sker først og fremmest gennem en 

målrettet satsning på udviklingen af Svendborg Havn - dels ved at understøtte realiseringen af et nyt 

SIMAC som omdrejningspunkt i et maritimt kraftcenter på Nordre Kaj og dels ved at gennemføre bolig- og 

erhvervsprojekter ved Jessens Mole.  

 

Desuden er der enighed om at igangsætte en analyse af, hvorledes en vejføring fra Tankefuld til Rantza-

usminde kan etableres. Parterne vil på dette grundlag drøfte et konkret projekt i forbindelse med budget-

lægningen for 2018. 

 

Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at få afsat yderligere midler til indhentning af efterslæb på vedli-

geholdelse af vores bygninger – til gavn for vore mange borgere og ansatte, som har deres daglige fær-

den her. 

 

Sidst men ikke mindst lykkedes det at få nedbragt de samlede besparelser til knap 16 mio. kr., og derved 

få luget de værste tidsler ud af sparekatalogerne 

 

Selvom alle partier ikke er med i det indgåede budgetforlig, er vi dog langt hen ad vejen enige om mange 

af forligets delelementer, som har til formål at fremme den positive udvikling, kommunen oplever. 

 

Lars Erik Hornemann 

Borgmester 
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Kommunen og Lokalsamfundet 
 

 

 
Planer 

 

Planstrategi og kommuneplan  
Kommuneplanlægningen bidrager til at fastlægge de samfundsmæssige interesser i arealanvendel-
sen og derved sætte rammerne for borgernes og virksomhedernes handlingsmuligheder. Kommu-
neplanen skal sikre, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber 
samt sikre en hensigtsmæssig udvikling i kommunen. Endelig skal offentligheden inddrages i videst 
muligt omfang i planlægningsarbejdet. 
 
Byrådet anser derfor kommuneplanen for vigtig, fordi den har en rolle som den bærende og over-
sigtlige plan, hvor borgere, virksomheder og interesseorganisationer kan orientere sig om kommu-
nens mål, udviklingsplaner og reglerne for arealanvendelsen i kommunens byer og lokalområder.  
 
Alle kommuner skal revidere deres kommuneplan hvert fjerde år. Revisionen indledes med udar-
bejdelsen af en planstrategi, som alle kommunalbestyrelser skal offentliggøre i den første halvdel 
af den kommunale valgperiode. Strategien skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi 
for udviklingen samt oplysninger om planlægningen siden seneste revision af kommuneplanen. På 
den baggrund skal kommunalbestyrelsen beslutte, om der er grund til at arbejde en helt ny kom-
muneplan, eller om dele kan genbruges. 
 
Formålet med planstrategien er at give kommunalpolitikerne større mulighed for at tilrettelægge 
en planlægning, der både skuer fremad og tager afsæt i aktuelle problemer og muligheder i kom-
munen, at give bedre mulighed for at prioritere hovedlinjer og hovedhandlinger for kommunens 
kommende udvikling i samspil med budgetplanlægningen, at øge det tværgående arbejde i kom-
munen samt styrke borgerinddragelsen i kommuneplanlægningen. 
 
Vores steder – Broen til fremtiden, Planstrategi 16  
Svendborg Byråd vedtog den 21. januar 2016 Planstrategi 16. Planstrategien, sætter den overord-
nede ramme for Svendborg Kommunes udvikling og revision af Kommuneplan 2013-2025, der er 
byrådets bud på, hvordan kommunen skaber en bæredygtig udvikling af vore fælles steder, vores 
byer, land, kyster og øer.  
 
Planstrategi 16 peger på, at der i den kommende kommuneplan 2017-2029 gives særlig fokus på 
de tre indsatsområder: Havn og Maritime klynger, Uddannelsesklynger samt Turisme og Natur. For 
at understøtte dette, arbejdes der målrettet med branding, kommunikation, borger-/brugerinddra-
gelse og politiske samarbejder. 
 
Kommuneplan 2017-2029 
Som grundlag for kommunens fremtidige udvikling og varetagelse af beskyttelses- og benyttel-
seshensyn har byrådet besluttet, at der i denne planperiode gennemføres en temarevision af 
kommuneplanen.  
 
En temarevision er en delvis revision. Det tema, som skal revideres fuldt ud og sættes til debat, 
handler om energiplanlægning og vindmølleplanlægning. Andre temaer revideres i mindre om-
fang: Detailhandel – natur – børn - unge og uddannelse - byudvikling/lokalområder - kultur og 
fritid - erhverv og turisme - trafik og infrastruktur - social, ældre og handicap - tekniske anlæg. 
De resterende afsnit i Kommuneplan 2013-2025 vedtages igen efter ajourføring med eventuelle 
rettelser, der sker på baggrund af ændret lovgivning eller overordnet planlægning.  
 
Kommunen har i 2016 været i gang med en såkaldt forhøring forud for et forslag til kommune-
plan 2017-2029 for at indhente ideer og forslag til kommuneplanrevisionen. 
 
Hovedemnet for kommuneplanrevisionen er Vores steder. Her er målet at opnå en stærk ho-
vedby og på den vis skabe grobund for stærke, tætte lokalsamfund i hele kommunen. Det gode 
miks af land og by skal bidrage til at fremme bosætning og erhvervsudvikling i hele kommunen. 
Der skal ske en videreudvikling af de mange velfungerende lokalsamfund i kommunen. Vi skal 
bygge videre på stedets kvaliteter indenfor natur, kultur, handel og service – alt sammen med til 
at understøtte det gode liv. 
 
Der har i november og december 2016 været afholdt 8 borgermøder rundt i kommunens lokal-
områder og i Svendborg by, hvor der primært er drøftet temaerne: Natur og fritid - bosæt-
ning/lokalområder - erhverv og turisme - energi og klima. Der har på de 8 borgermødet deltaget 
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omkring 500 borgere i alt, der aktivt har bidraget med deres ideer og bud på fremtiden for deres 
sted. 
 
 

Lokalplaner  
Lokalplaner er grundstenen i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens 
politiske strategi og målsætninger gøres konkrete. Hvor kommuneplanen giver det samlede over-
blik over udviklingen i kommunen og udbygningen med boliger og arbejdspladser, trafik mv. samt 
beskyttelse af natur- og miljø i hele kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendel-
sen af et mindre område.  
 
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af 
arealer inden for planens område. Den kan regulere en lang række forhold om anvendelse, bebyg-
gelsens omfang og placering, veje og stier og arkitektonisk udformning af et område. En lokalplan 
giver grundejeren ret til at bebygge og anvende ejendommene i overensstemmelse med lokalpla-
nens bestemmelser.  
 
Større bygge og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Begrebet 
”større bygge og anlægsarbejder” er en relativ størrelse. Hvad der er småt i København kan være 
stort i en mindre by. Der er lokalplanpligt, hvis der skal ske væsentlige ændringer i det eksiste-
rende miljø. Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større bygge og anlægsarbej-
der. 
 
Der er udarbejdet lokalplaner bredt i kommunen. Byrådet har i 2016 vedtaget følgende lokalpla-
ner: 
 
 

Nr. Titel 

580 Vindmøller, Skiftekær  Tåsinge 

591 Gambøt 

594 Efterskolevej - boligområde 

598 Frederiksø 

606 Solvarmeanlæg Skårup 

607 Jessens Mole - blandet bolig og erhverv 

610 Ophævelse af plan for hundetræningsbane 

612 Demensby Bryghuset 

613 Ophævelse af plan for tagrørsanlæg 

615 Institution Tankefuld 
 
 
Derudover arbejdes der med følgende prioriterede lokalplaner, der forventes vedtaget i 2017-
2018: 
 
 

Nr. Titel 

531 Erhvervsområde mellem motorvej og Odensevej 

586 Vognmandsvirksomhed Kirkeby 

595 Havneplads/park 

596 Det Blå Bånd 

599 Fjernvarmeværk Vester Skerninge 

600 Bevarende lokalplaner for kulturmiljøer 

605 Kullinggade 29 – Baagøe og Riber 
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609 Tankefuld 2 

611 Boligområde ved Kogtvedvej 

614 Solcelleanlæg Ulbølle 

617 Skydebane ved Klingstrup 

 Simac, havnen 

 
 
 
 

Udviklingstræk 
 
Generelle udviklingstendenser 
De afgørende forudsætninger for planlægningen af de bærende kommunale indsatsområder er dy-
namiske. Erhvervsudvikling, branchesammensætning og krav til rammebetingelser er ikke stabile 
faktorer ligesom flyttemønstre og husstandsantal er i stadig udvikling. Virksomheder kommer og 
går, trafikken øges, nye boligområder skyder op og andre nedslides. Indkøbsmønstre forandres, 
traditionelle jobs forsvinder, uddannelseskravene øges osv.  
 
Tendensen til globalisering, øget samhandel og udflytning af produktionsvirksomhed til østlandene 
og fjernøsten har sat sine spor i beskæftigelsessituationen. Samfundet er på vej ind i en udvikling, 
hvor produktion af varer får mindre betydning til fordel for produktion af viden og information. 
Samtidig vil behovet for oplevelser være stigende, og kravene til en attraktiv lokalisering for boli-
ger og arbejdspladser i forhold til natur, bymiljø og transport vil blive større. Befolkningens sam-
mensætning vil i en lang periode ændre sig med en stigende andel økonomisk velstillede seniorer 
og ældre, som vil stille krav til bl.a. boligen og et varieret udbud af kulturelle faciliteter. 
 
Udfordringer og potentialer i Svendborg 
Svendborg har et potentiale for befolkningsudvikling, bosætning og uddannelse. Samlet står kom-
munen stærkt inden for forretningsservice, undervisning, turisme, idræt, kultur, maritime erhverv, 
jern og metal. Positionen er til gengæld svagere, når det gælder indkomst, erhvervsudvikling, be-
skæftigelse og erhvervsbyggeri dog væsentlig positiv befolkningstilvækst, øget skattegrundlag og 
større aktivitet inden for erhvervsbyggeri. 
 
Erhvervsudvikling 
Kommunens erhvervsstrategi sætter fokus på kreative erhverv og virksomheder og skal sammen 
med den fysiske planlægning understøtte og udvikle dette kreative potentiale. Et af kendetegnene 
ved den kreative klasse er forholdsvis mange iværksættere. Svendborg Kommune understøtter i 
højere grad iværksætteri og har i 2016 indviet Fremtidsfabrikken II til IT og maritime erhverv. 
Svendborg Kommune giver på tværs af sektorområder bistand og hjælper med at fjerne bureau-
kratiske forhindringer. Der er et styrket samarbejde med bl.a. SIMAC, Udvikling Fyn og Væksthus 
Syddanmark omkring udviklingsmuligheder i de maritime potentialer. De kreative potentialer skal 
understøttes og Svendborg Kommune skal markere sig som centrum for kreative og iværksætteri. 
 
Der er et stort potentiale i øget erhvervsmæssig aktivitet ved at udvide og udvikle helårsturismen. 
Her tænkes især på markedsføring og oplevelsesøkonomi. 
 
Erhvervs- og bosætningspolitikken er tæt forbundne i den samlede udvikling af kommunen, så den 
sammenhængende erhvervspolitik videreudvikles i samarbejde med erhvervslivets parter. Herun-
der hører et intensivt arbejde med at styrke dialogen mellem det offentlige, virksomhederne og 
uddannelsesinstitutionerne.  
 
Bymidte og havn som vækstskabere 
Svendborg by er ’drivkraften’ i kommunen og på Sydfyn med store herlighedsværdier at byde på: 
Et unikt sammenhængende købstadsmiljø ved sundet, tæt på skov og naturområder samt et ople-
velsesrigt gadenet præget af velbevarede bygninger og kulturmiljøer, herunder en enestående ma-
ritim kulturarv knyttet til havnemiljøet. Også byens tæthed, de mange mennesker, stadig omdan-
nelse og fornyelse samt et levende og alsidigt handelsmiljø med mange specialbutikker og et aktivt 
kulturliv er i sig selv en attraktion og et stort potentiale for byens udvikling. 
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At fastholde og styrke byens position kræver en koordineret planlægningsindsats. Byens rum er en 
social, kulturel og kommerciel platform for borgernes trivsel og erhvervslivets økonomi. Øget regi-
onal konkurrence mellem byerne øger kravene til bykvalitet, boligkvalitet, erhvervsbetingelser 
samt handels- og kulturtilbud. Oplevelsesmæssige kvaliteter i form af historiske omgivelser, god 
arkitektur, et levende handelsmiljø og attraktive byrum er efterspurgt. Et attraktivt og spændende 
bymiljø, der giver oplevelse, er afgørende i forhold til byens attraktion som et inspirerende bosæt-
nings- og erhvervsmiljø, herunder det at tiltrække turister og for muligheden for at tiltrække den 
kvalificerede arbejdskraft. 
 
Byen og havnen hører tæt sammen og betinger hinandens udvikling. Nu hvor havnens bynære are-
aler mellem Jessens Mole og Toldbodvej er under omdannelse fra erhvervshavn til mere byoriente-
ret anvendelse, arbejdes der for en ny sammenhæng mellem den centrale bymidte og havnens 
fremadrettede, rekreative potentialer. Byrådet ser store muligheder for kommunens vækst i at ud-
vikle Svendborg bymidte og havn til et attraktivt og spændende kvarter, der styrker byens attrak-
tion som et inspirerende bosætnings- og erhvervsmiljø. Byen har store herlighedsværdier at byde 
på i form af historiske omgivelser, god arkitektur, et levende handelsmiljø med mange specialbu-
tikker og et aktivt kulturliv samt et oplevelsesrigt gadenet præget af velbevarede bygninger og 
kulturmiljøer, herunder en enestående maritim kulturarv knyttet til havnemiljøet.  

I arbejdet med at kvalificere grundlaget for en overordnet planlægning for bymidten fik kommunen 
i 2008, i samarbejde med Realdania, udarbejdet ”Byens rum – byens liv”, en byrumsanalyse og 
med afsæt i analysen ”Strategiplan for overgangszonen mellem by og havn”.  

Byrådet har besluttet at styrke byen ved at skabe en stærk forbindelse mellem by og havn, opgra-
dere bymidten rekreativt og ved at forbedre forholdene for fodgængere og cyklister. 

Strategiplanen fastlægger principper for en udvikling af området mellem Møllergade og havnen. 
Trafikale og terrænmæssige barrierer afskærer i dag byen fra vandet. Planen er at optimere net-
værket af passager og byrum mellem by og havn ved at skabe gode betingelser for gåtrafikken og 
livet til fods. Områdets bymæssige kvaliteter skal styrkes gennem attraktive forbindelser og rekre-
ative byrum. 
 
Stat og kommune har reserveret midler til områdefornyelse i Svendborg bymidte til en helhedsori-
enteret indsats i bymidten med fokus rettet på området mellem Møllergade og havnen - for at ud-
nytte det store potentiale for byens udvikling, der ligger i at styrke det – overordnet set – nedslidte 
område. Byrådet har i 2015 vedtaget programmet for konkrete indsatser med områdefornyelses-
projektet ”Liv i Min By”.  
 

Havnens nye rolle 

I februar 2014 besluttede byrådet med ”Fremtidens Havn – udviklingsplan for Svendborg Havn” 
grundlaget for havnens udvikling mange år frem i tiden. Den langvarige diskussion om havnens 
fremtidige rolle som enten udelukkende en erhvervshavn eller en ”maritim byhavn” er nu fortid. Til 
gengæld er der fokus på konkrete initiativer og projekter, som skal berettige og virkeliggøre, at 
havnen spiller en central rolle i vækststrategien. 
 
Udviklingsplanen har fokus på, at havnen er for alle og at havnen er et sted, hvor bylivet skal ud-
folde sig med et væld af facetter. Et andet fokus er havnen som et sammensat byområde, som 
både skal kunne rumme traditionelle havneerhverv, nye erhvervstyper, kultur og bosætning. 
Denne funktionsblanding skal samtidig ske indenfor rammerne af den helt særlige og velbevarede 
maritime kulturarv som kendetegner Svendborg Havn. 
 
Cittaslow 
Svendborg har som første og hidtil eneste danske kommune tilsluttet sig den internationale Citta-
slow-bevægelse. Centralt i Cittaslow-filosofien er at tænke, planlægge og handle i overensstem-
melse med grundlæggende værdier om livskvalitet og stedsidentitet. Med afsæt i lokale særpræg, 
tradition og historie søges nye kreative løsninger og at skærpe opmærksomheden omkring de 
mere bløde værdier af vores tilværelse ved at vægte parametre som livskvalitet, eftertænksom-
hed, nærvær og fordybelse. Hovedindsatsområderne er: Miljøpolitik, infrastrukturpolitik, kvalitet i 
byrummet, lokale særpræg, produkter, gæstfrihed samt borgernes bevidsthed og forståelse. 
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Samspillet mellem byerne 
Svendborg Kommune er på én gang en bykommune og en landkommune. Cirka halvdelen af Kom-
munens indbyggere bor i Svendborg by, og cirka halvdelen bor i Kommunens lokalbyer og landdi-
strikter. Set med lokalsamfundsbriller er der således tale om mange forskellige lokalområder - fra 
den tætteste bydel i Svendborg til det mest tyndtbefolkede område med stort set ingen bysam-
fund. For at være en attraktiv kommune for både borgere og erhvervsliv er det vigtigt, at kommu-
nen kan tilbyde det, som efterspørges, hvad enten det er kultur, natur, handel, service, bygge-
grunde mv. Den enkelte by eller det enkelte område kan ikke tilbyde det hele, og derfor skal kom-
munens byer udvikles i tæt samspil med hinanden, så den samlede bys styrke og attraktivitet un-
derstøttes. 
 
Omdrejningspunktet for Svendborg Kommunes byudvikling er en grundlæggende tanke om, at en 
hel og sammenhængende kommune skal udvikles gennem alliancer mellem land og by. De tilbud 
indenfor specielt handel, kultur og uddannelse, der findes i Svendborg, skal fortsat udvikles der og 
være med til at styrke lokalbyer og landsbyer som levende samfund, hvor det er attraktivt at bo. 
 

Befolkningsudvikling og bosætning  
Svendborg skal forstærke sin rolle som hovedby for hele Sydfyn. Kommunen ønsker fortsat at 
byen udvikler sig på tre fronter: Fornyelse, fortætning og samtidig bevaring af byens kvaliteter. 
For lokalområderne ønskes en videreudvikling af de mange velfungerende lokalsamfund. Det skal 
sikres, at vi bygger videre på vores steders karakter, kvaliteter og potentialer. Der skal sættes fo-
kus på de kvaliteter og potentialer, der er indenfor de sammenhængende og bæredygtige lokalom-
råder. Med styrkelsen af de enkelte lokalområders særlige karakterer og identiteter styrkes den 
samlede palet af tilbud, som kan fremme bosætning og erhvervsudvikling i hele vores kommune. 
Tankefuld er Svendborgs nye bydel midt i naturen med fokus på fællesskab og miljø. 

Den samlede udvikling i befolkningstallet er for 2016 positiv i forhold til de forgangne år, men er 
dog stadig under niveauet, fra årene før 2009. Kommunen fastholder en positiv befolkningsudvik-
ling, med et folketal i 2016 på 58.228.  
 
Af Svendborg Kommunes befolkningsprognose i perioden 2016-2029 forventes samlet en lille posi-
tiv vækst i folketallet. Det samlede folketal forventes at blive på 59.668 personer i år 2029, hvilket 
ligger knap 1500 personer over det nuværende folketal.  
 
Ændringer i alderssammensætningen har betydning for kommunens langsigtede planlægning 
bl.a. i forhold til antallet af daginstitutioner, skoler, plejehjem, skattegrundlag osv. 

Kommunens landdistrikter og landsbyer har store potentialer som boligområder. De overskuelige 
lokalsamfund med mulighed for at indgå i lokale fællesskaber og nærheden til natur og landskaber 
tiltrækker mange lokale og nye tilflyttere.  

Bosætningen i byen og i landområderne kan øges ved en mangesidet indsats ved til stadighed at 
kunne tilbyde attraktive boligområder og bymiljøer, der opfylder borgernes behov for gode bokvali-
teter og nærhed til offentlig og privat service, ligesom de eksisterende boligområder gøres stadig 
mere attraktive ved en planlægningsindsats og kvalitativ vækst i kultur- og fritidstilbud og nye ini-
tiativer for at forbedre bymiljøerne.  

 

 

Det tilstræbes at mange af kommunens nye tilflyttere er unge familier, der kan bidrage til vækst i 
de erhvervsaktive aldersgrupper og bidrage til vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv og den 
lokale kultur. I Tankefuld planlægges bl.a. nye boligtilbud til de unge familier, der har gennemført 
uddannelse i Odense og måske fået deres første job på Fyn.  
 
En anden stor målgruppe er de aktive seniorer, der ønsker at skifte til en attraktiv bolig i det syd-
fynske område. Der er i forvejen en stor bevægelse fra København og Hovedstadsområdet, som 
kan forstærkes med de rette tilbud. 

  

 

I bosætningsstrategien arbejdes med en vækst i bosætning og stigende befolkningstal i kom-
munen. Der er blandt andet fokus på relevant boligudbud i alle bydele og lokalområder og 
forstærket boligudbygning i Svendborg havn og Tankefuld.  
 
Svendborg i den regionale trafik  

Det sydfynske områdes vigtigste opkobling på det nationale vejnet ligger i Rute 9 og jernbanenet-
tet Odense-Svendborg. Med Svendborgmotorvejen er det oplagt at arbejde for forbedringer på 
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Svendborgbanen og vende blikket mod sydøst mod de muligheder den kommende Femernforbin-
delse giver. En forbedring af infrastrukturen til det tyske marked har et stort udviklingspotentiale 
for Sydfyn og Langeland. Der arbejdes således på en opfølgning på rapporten "Fyn og Femern - fra 
omvej til smutvej", herunder for fremme af forbedret vejforbindelse over Tåsinge /Langeland, styr-
kelse af Svendborgbanen og en ny syddansk godshavn i Spodsbjerg osv. Grundideen er at Sydfyn 
og Langeland via investeringer i den transportkorridor, der løber omkring Rute 9, dels kan bidrage 
til Femernforbindelsens trafikgrundlag, dels selv kan få gevinster i form af regionaløkonomisk 
vækst. 
 
Svendborgmotorvejen har givet et betydeligt løft i forhold til fremkommelighed og kapacitet, der 
giver Svendborg gode muligheder for udvikling indenfor bosætning, turisme og handel. Der ligger 
en særlig udfordring i at satse på arbejdspladser, der udnytter byens og egnens særlige kvaliteter.  
Samtidig giver motorvejen mulighed for at lokalisere transporttunge erhverv, velbeliggende i for-
hold til adgangen til det overordnede, nationale vejnet. 
 
En væsentlig udfordring i forbindelse med erhvervslokalisering er transport af varer og gods til og 
fra virksomhederne og ansatte og kunder kommer pendlende. Der er efterspørgsel på erhvervsare-
aler ved den nye motorvej, hvor virksomheden er synlig. Udgangspunktet er overordnet set, at der 
arbejdes med erhvervsområder langs den overordnede infrastruktur, dvs. indfaldsvejene og motor-
vejen. Der udbydes således nye større erhvervsgrunde til salg i nærheden motorvejen på arealer, 
hvor der også er god mulighed for kollektiv trafik.  
 
Detailhandel  
I forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen gennemføres en detailhandelsana-
lyse for Svendborg Kommune. Analysen vil skabe overblik over og indsamle viden om den eksiste-
rende detailhandel, analysere detailhandelens udvikling i Svendborg Kommune og på baggrund af 
en række målrettede, nye analyser skabe et grundlag for at vurdere udviklingsmulighederne. Ef-
terfølgende kan denne indgå i arbejdet med at styrke Svendborg by som centrum for oplevelser, 
detailhandel og inspirerende byliv. 
 
Dækningsgraderne for Svendborg viser imidlertid, at byens detailhandel fortsat står relativt stærkt 
og inden for udvalgsvarehandlen har et større opland. Sammenholdt med byens og detailhandelens 
størrelse forventes Svendborg i detailhandelsanalysen at kunne opretholde en detailhandel med 
stort set samme variation i butiksudbuddet samt bredde og dybde i varesortimentet som i dag. Det 
er vigtigt løbende at styrke detailhandlen, så Svendborg fortsat er det naturlige valg for indkøb for 
alle borgere på Sydfyn.  
 
Udvikling af detailhandelen er imidlertid en kompliceret opgave. I såvel de mindre som større byer 
er samspillet mellem butikker, servicefunktioner, bymiljø og oplevelser vigtigt for at kunne opret-
holde et butiksudbud i byen og klare sig i konkurrencen med øvrige byer af samme størrelse.  
 
Nogle ting kan Svendborg Kommune styre og aktivt være med til at udvikle, mens andre i højere 
grad er styret af markedskræfterne, forbrugertrends, men også i høj grad butiksejernes engage-
ment. 
 
Svendborg er allerede gang i en række initiativer, som mere eller mindre direkte har indflydelse på 
detailhandelen i Svendborg bymidte, især bl.a. en udviklingsstrategi for byrum, der skal sammen-
binde bymidte og havn, parkeringsstrategi og udviklingsprojektet for omdannelse af Svendborg 
havn. 

 
Byudvikling 
 
Tværgående værdier 
Byrådet har besluttet at tre tværgående temaer, det kreative, det sunde og det maritime skal tæn-
kes ind i den fremtidige planlægning i Svendborg Kommune. De tre temaer er nøje udvalgt med 
udgangspunkt i Svendborgs styrker. 

Det kreative, det sunde og det maritime er valgt til hver for sig og tilsammen at sikre Svendborg 
vækst i årene fremover. Temaerne er karakteriseret ved, at de indeholder en realistisk mulighed 
for at give Svendborg vækst og kan anvendes som inspiration til nye indsatser. Derudover er de i 
harmoni med og kan anvendes til at profilere Svendborgs særlige identitet. Hver især eller i kombi-
nation giver temaerne Svendborg et solidt fundament, som kan inspirere og sætte kursen for en 
prioritering af de kommende års projekter og investeringer. 
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Byrum, der binder byen sammen 
 
Den Grønne Tråd 
I tråd med strategiplanen ergennemført et udviklingsprojektet Den Grønne Tråd, der ud over mo-
dernisering af en række byrum mellem Krøyers Have og Møllergade omhandler et nyt byrum – et 
’hængsel’ - mellem Møllergade og Toldbodvej – Havnetrappen, der blev indviet 1. juli 2016. Målet 
er at ’åbne’ byen mod vandet ved et forløb af nye fodgængerforbindelser, der indbyder til ophold 
og bevægelse. Byen bindes derved bedre sammen, havnens store rekreative potentiale udnyttes 
og bylivet styrkes. Projektet er gennemført i samarbejde med Realdania.  
 
Liv i min by 
I løbet af foråret 2017 kommer der form på mange af projekterne i Områdefornyelsen; Liv i min 
By. De to små anlægsprojekter, Munkestræde og Krøyers Stræde realiseres, borgergruppen ’Grønt 
og Blåt’ arbejder med etablering af opholdsarealer og springvand ved Mølledammen og samtidig 
starter processen ift. omdannelse af Hulgade. 
 
Med økonomisk støtte fra Statens Kunstfond (150.00 kr.) er der udarbejdet en kunststrategi; og et 
egentligt program for kunst i bymidten ligger klar i marts 2017. I samarbejde med Svendborg Mu-
seum laves der skilte, der formidler om udvalgte historiske steder til både gæster og borgere. På 
to dage i november 2016 har Liv i min By i samarbejde med Ørkildskolen afdeling Byen, arrangeret 
aktiviteter i byens rum, med fokus på bevægelse. Aktiviteterne er en del af læseplanen, og der ar-
bejdes på at lave flere aktiviteter og at gøre aktiviteterne tilgængelige for andre skoler i kommu-
nen.  
Områdefornyelsen 2016-2020 er støttet af Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet og er i 
tæt dialog med borgere, interessenter og politikere organiseret i OmrådeForum. 
 
Cittaslow 
Cittaslow-tankegangen har bl.a. byliv og bykvalitet som centrale temaer. Den Grønne Tråd og Liv i 
min by er en indlysende måde at udmønte Cittaslow konkret i projekter, der også naturligt slutter 
op om en serie byomdannelses- og byudviklingsprojekter, som byrådet har arbejdet for de senere 
år: Satsningen på bymidten som byens dynamiske handels- og kulturcenter, den nye Tankefuldby-
del med fokus på bæredygtig byudvikling og en havneudvikling, som forener en enestående kultur-
arv med erhvervsmæssig og kulturel udvikling. 
 
Strategien at binde byen sammen er både et middel og et mål til en udvikling, der kan styrke by-
midten som attraktion. Ud over forskønnelse handler det om at skabe nye funktioner og nye måder 
at bruge byen på. Nye fodgængerforbindelser giver mulighed for nye aktivitetsformer, ekstraordi-
nære oplevelser, så folk får lyst til at bruge byen, opholde sig der, lege og mødes. 
 

Udvikling af Svendborg havn 

Efter vedtagelsen af Udviklingsplanen for Svendborg havn har et af de første initiativer væ-
ret Svendborg Kommunes køb af en stor del af Frederiksøens bygninger samt bygninger på Nordre 
Kaj. Hermed er der blevet åbnet for en stor kabale, som nu er faldet på plads med flytning af 
tunge, maritime erhverv til Frederiksø. Samtidig er der åbnet for udviklingen af et nyt erhvervs- og 
kulturmiljø omkring de bevaringsværdige værftsbygninger på Frederiksøs sydvestlige del. Her af-
prøves nu  scenarier indenfor kultur, outdooraktiviteter og maritim kulturarv med henblik på at un-
dersøge de langsigtede udviklingsmuligheder.  Området rummer store potentialer for at udvikle sig 
til en magnet for både turismen og de lokale borgeres kulturforbrug og fritidsliv. Udviklingen af 
Frederiksø sker i høj grad gennem afprøvninger, midlertidige anvendelser og offentligt/private 
partnerskaber. 
 
På Nordre Kaj har udflytningen af de tunge maritime erhverv åbnet mulighed for at realisere visio-
nen om at udvikle et maritimt kraftcenter, som skal forene videregående maritim uddannelse med 
maritime udviklingserhverv. En donation på 100 mio kr til SIMAC fra Mærsk-fonden har sat ekstra 
skub i dette projekt, hvis første etape er afviklingen af en arkitektkonkurrence fra starten af 2017. 
 
Et af målene for Udviklingsplanen  er at skabe en bedre sammenhæng mellem bymidte og havn. 
Her bidrager projektet for Den Grønne Tråd sammen med byudviklingsprojekter på Jessens Mole til 
at barrieren mellem by og havn nedbrydes. Samme retning som også projektet Liv i Min By træk-
ker. Første etape af byudviklingen på Jessens Mole er sat i gang med ombygningen af den tidligere 
rutebilstation til Fremtidsfabrikken, der rummer omkring 40 arbejdspladser for kreative iværksæt-
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tere. Dertil kommer en Fremtidsfabrikken II til IT og maritime virksomheder i den gamle kvæg-
torvsbygning. Næste etape var salget af det første byggeområde til opførelse af et projekt på ca. 
3.500 m2 bolig og erhverv, kaldet Krøyers Plads. 
 
For at understøtte Udviklingsplanens bærende værdi om ”Liv på havnen” er der sat gang i en pro-
ces, der skal sikre sammenhængende stiforløb og nye byrum på kajkanten hele havnen igennem. 
Projektet Den Blå Kant skal både skabe de attraktive rammer for det gode liv på havnen og inde-
holde de fysiske tiltag, som skal klimasikre havnen i fremtiden. Det gælder både tilpasning til høj-
vandssituationer og til konsekvenserne af skybrud. Første skridt i denne proces er afholdelsen af 
en arkitektkonkurrence. 
 
Svendborg Vest og Landsstævne 2021 
Svendborg skal være vært for landsstævnet i 2021. Landsstævnet og DGI-zonen i Svendborg Vest 
bliver en dynamo for hele områdets udvikling. 
 
Den foreløbige vision for Svendborg VEST eller Campus+ området er kendetegnet ved: 
”at ville skabe fælles rammer for et inspirerende, levende og attraktivt område med uddannelse, 
idræt, friluftsaktiviteter, kultur, sundhed, konference og erhverv. 
 
Området skal være til byens borgere, men samtidig er det en del af visionen, at området skal 
kunne tilbyde rammer til afholdelse af større arrangementer og være attraktiv for hele Svendborg 
Kommune, byen, for erhvervslivet, for borgerne - men også gæster, tilflyttere og turister.” 
 
Byudvikling i Tankefuld 
I 2015 udmøntes kommunikationsstrategien i markedsføring af Tankefuld med det enkelte budskab 
”køb grund + hus for kr. 2,5 mio.” for villagrund og ”køb grund + hus for kr. 1,3 mio.” på Cotta-
slow og tæt på alt.  Der er blevet holdt udstillinger i pengeinstitutter, åbent hus arrangement med 
9 eksterne udstillere fra forskellige brancher og udbredelse af budskabet er sket via annoncering 
som radiospot, tv-reklamer og biografreklamer. Alle ”prøvehus”-grundene er nu solgt, og der er nu 
opført huse på dem alle. Her i 2016 er der også holdt åbent hus i begyndelsen af september, hvil-
ket har betydet, at der er solgt to grunde til fuld pris. I alt er der nu solgt 10 grunde, dvs. der nu 
kun er 10 grunde tilbage. 

Markedsføringen af boliggrundene vil fortsætte såvel i Svendborg Kommune som udenfor kommu-
nen. Planen er at øge kendskab til Tankefuld, som et attraktivt boligområde, der er tæt på alt, så 
som skoler, uddannelsesinstitutioner, idrætsudøvelse såvel til lands som til vands. Desuden arbej-
des der med at få gang i salget af Rønnows Gader i Tankefuld til investorer og samtidig få gang i 
salget af erhvervsgrunde. 

Den 16. december 2016 indvies og åbner den nye hovedadgangsvej til Tankefuld. Fra Ryttervej bli-
ver det muligt at køre langs Sofielundskoven og hen langs Svendborg idrætscenter. Den såkaldte 
forlængelse af Johannes Jørgensens Vej vil skabe en synlig og direkte forbindelse til bymidte og 
motorvejsafkørslen. Perspektivet med vejforbindelsen er den langsigtede vejløsning helt til Rantza-
usminde. 
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Generelt 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Økonomiudvalgets ansvarsområde 

 

Serviceydelser (Administration) 

Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens 
indtægtssiden vedrører alle kommunens generelle indtægter. 

Ansvar for løn- og personaleforhold. 

Indkomstoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.) 

Indkomstoverførsler omfatter udgifter til personlige tillæg, førtidspensioner, boligstøtte samt seniorjob. 

 

Administration 

 

Serviceydelser Administration varetager områderne 
administrationsudgifter under Direktionssekretariatet, 
HR samt Økonomi og Udbud. 

Udgifter til det politiske system. 
Udgifter til pensioner samt diverse rådighedskonti. 

Strategiske Udbud og Compliance  

Styrkelse af kommunens interne ledelsesinformation 

IT  

 

Monopolbrud 

I-sikkerhed 

Kommunikation med borgeren 

Indkomstoverførsler 

 

Økonomisk Sikring varetager områderne 
førtidspension, personlige tillæg, boligstøtte, seniorjob 
samt tjenestemandspension for forsyningsområdet. 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

 

 

Økonomiudvalget

Vedtaget 
budget
 2016 

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Administration 64,5 80,1 104,1 82,6 82,3

IT 47,3 51,9 49,0 49,0 49,0

Serviceudgifter i alt 111,9 132,0 153,1 131,6 131,3

Indkomstoverførsler

Økonomisk Sikring, pensioner, 
boligstøtte mv

 - Personlige tillæg 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5

 - Førtidspension 272,7 271,7 270,0 267,3 269,4

 - Boligstøtte 60,3 64,8 64,8 64,8 64,8

 - Seniorjob 12,1 16,2 16,2 16,2 16,2

Tj. mandspension forsyningsområdet 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Indkomstoverførsler i alt 355,9 363,4 361,7 359,0 361,2

Økonomiudvalget i alt 467,8 495,4 514,8 490,6 492,5
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Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2017 2018 2019 2020

Serviceudgifter:

Prisfremskrivning, serviceudgifter 2,0 2,1 2,1 2,1

Overførsel fra 2015 -16,8

Besparelse/gevinst på kørsel, genoptræning 0,5 0,5 0,5 0,5

Besparelse/gevinst på diabetesprodukter 0,4 0,4 0,4 0,4

Besparelse/gevinst på beskæftigelsesmat. 0,2 0,2 0,2 0,2

Besparelse/gevinst på daginst. Møbler 0,1 0,1 0,1 0,1

Besparelse/gevinst på IT-system Workbase 0,2 0,2 0,2 0,2

Besparelse/gevinst på elevatorserivce 0,1 0,1 0,1 0,1

Besparelse/gevinst på forbrugsartikler 0,2 0,2 0,2 0,2

Besparelse/gevinst på el 0,3 0,2 0,2 0,2

ISP - solceller, Grønnemoseværkstedet 0,1 0,1 0,1 0,1

Servicemægler til CETS -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Licens E-rekrutteringssystem 1,0 1,0 1,0 1,0

Døgnarbejdstidsaftale -3,5 -3,5 -3,5 -3,5

Desktop, drift IT-platform 1,0 1,0 1,0 1,0

Erhvervsfremme/Svendborgdagen (til EBK) -0,5

Effektiviseringstiltag 2016 - udbudsplanen -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Effektiviseringstiltag 2016 - modpost (pulje) 8,9 11,6 11,7 11,7

Effektiviseringstiltag 2015 - modpost beredskab 1,0 1,0 1,0 1,0

Ekstra integrationspulje - ovf. til EBK -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Pr. puljen ovf. til EBK -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

Medfinanciering af Landsstævne, markedføringspuljen -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Provenu salg af KMD-ejendomme 2,7 1,4 0,3

Tilskud Rottefælden fra EBK til markedsføringspuljen 0,2 0,2 0,2 0,2

Tjenestemandspension, mindreudgifter -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Budget Udbetaling Danmark ovf. fra EBK 9,0 9,0 8,9 8,9

Rammebesparelse - ØK -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Yderligere besparelse -15,0 -15,0

Ovf. til efterfølgende år øges med 8,o mio. kr. -8,0

Budgetændringer serviceudgifter i alt -8,1 18,8 2,5 2,2

Indkomstoverførsler:

Prisfremskrivning, indkomstoverførsler 7,1 6,9 6,8 6,8

Nyt skøn indkomstoverførsler 3,1 7,8 12,5 14,6

Budgetændringer indkomstoverførsler i alt 10,1 14,8 19,3 21,4

Budgetændringer drift i alt 2,1 33,6 21,8 23,7

 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Økonomisk redegørelse 
 
Drift  
Serviceudgifter  
Driftsbudgettet for 2017 udgør 132,0 mio. kr., hvilket er et fald på 8,1 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2017 i det vedtagne budget 2016. 
Faldet skyldes blandt negativ overførsel fra 2015 på 16,8 mio. kr., forøgelse af overførselspulje med 8,0 
mio. kr., flytning af budget vedr. døgnarbejdstidsaftale til Soc., integrationspulje til EBK, PR-pulje til EBK 
samt nedskrivning af tjenestemandspension. 
Modsat er der flyttet 9,0 mio. kr. vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark fra EBK.   
Udmøntning af effektiviseringspuljen fra 2015 og 2016 med 8,5 mio. kr., provenu vedr. salg af KMD-
ejendomme samt prisfremskrivning. 
 
Indkomstoverførsler 
Driftsbudgettet for 2017 udgør 363,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 10,0 mio. kr. mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2017 i det vedtagne budget 2016. 
Stigningen skyldes primært førtidspensionsområdet, seniorjobområdet, boligsikring samt 
prisfremskrivning. 
Budgettet er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området, samt 
forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene. 
 
 
Beskrivelse af politikområde: Administration 

Rammebetingelser 

Sundhedsudgifter til begravelseshjælp til personer på pension er omfattet af sundhedsloven. 
 
 
Hvad vil vi i 2017:  

Tema: Strategiske Udbud og Compliance 
Der identificeres relevante strategiske udbudsområder i et samarbejde med økonomikonsulenter og 
fagområder, med henblik på inddragelse i proces for budget 2018. Disse prioriteres i forhold til særligt 
økonomisk udfordrede områder og i forhold til områder som hidtil ikke har været konkurrenceudsat. 
Samtidig udbygges ledelsesinformation til direktionen, således de via en Compliance rapport for overblik 
og status over de enkelte afdelingers compliance. Dialog med afdelingslederne udbredes for, at sikre de 
decentrale enheders mulighed for at udnytte deres budget mest hensigtsmæssigt.  Endvidere vil dialogen 
medvirke til at kvalitetssikre kravspecifikation og tilbudsliste i en fremtidig udbudsproces. 
 
Mål: 
Center for Økonomi, IT og Digitalisering ønsker i et samarbejde med fagområderne at opkvalificere 
beslutningsgrundlaget i forhold til budgetlægning for økonomisk udfordrede områder. Dette skal ske ved 
udarbejdelse af Business Case med overordnet strategisk fokus, forud for gennemførelse af innovative 
udbud, bl.a. for at sætte fokus på områder der endnu ikke er konkurrenceudsat. 
Derudover vil et fortsat øget fokus på Compliance være medvirkende til at øge anvendelsen af 
indkøbssystemet og dermed kendskabet til allerede indgåede aftaler. Ligeledes vil det medvirke til at øge 
den elektroniske handel, som i sig selv sikrer compliance samt automatisk bogføring og betaling. 
 
Veje til målet: 
Brug af den nye udbudslov, som giver øgede muligheder for dialog med markedet i udbudsprocessen. 
Idekatalog med Business Cases, som har overordnet strategisk fokus, udarbejdes i samarbejde med bl.a. 
økonomikonsulenter og fagområder. Evt. samarbejde med andre kommuner/indkøbsfællesskaber kan 
ligeledes indgå. 
Analyse af endnu ikke konkurrenceudsatte områder der indgår i drøftelse med fagområder. 
Drift og udvikling af en effektiv proces for dialog og anvendelse af Compliance rapporter som 
ledelsesinformation. 
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Tema: Styrkelse af kommunens interne Ledelsesinformation 

Svendborg kommune har i dag en række systemer, som leverer forskellige former for ledelsesinformation. 
Økonomi og Udbud ønsker, at skabe optimale rammer og muligheder for at organisationen kan udnytte de 
systemer, ressourcer og kompetencer der allerede er tilgængelige.  
I 2017 vil der være fokus på, at udbygge en fleksibel og tilpas ledelsesinformationsløsning, med 
udgangspunkt i det eksisterende, der bl.a. kan skabe rammerne for:  

� At styrke vores systematiske opfølgning og imødekomme de stadig højere krav til dokumentation 

af kommunens drift og indsatser. 

� At bidrage til at se nye vinkler og danne et robust beslutningsgrundlag. 

� At belyse problemstillinger, begrænsninger og risici. 
 
Mål:  

1) Vurdering af behov og muligheder for øget anvendelse af ledelsesinformation i alle 
direktørområder. 

2) Videreudvikling og afrapportering af væsentlige / tværgående nøgletal til Direktionen. 
 
Veje til målet:  

- Overblik over kommunens tilgængelige LIS skal bidrage til prioritering og videreudvikling.  
- Overblikket anvendes desuden til tydeliggørelse og øget anvendelse af LIS, gennem eksisterende 

systemer, herunder fagsystemer samt FLIS, OPUS-LIS, KMD-indkøbsanalyse m.v. 
- ”Analyse og digitalisering” hjælper de enkelte fagområder i deres arbejde med 

ledelsesinformation, og bidrager til at Direktion og afdelingschefskredsen fastholder fokus på 
dette. 

 
 
 

Økonomisk oversigt for politikområdet Administration 

(mio.kr.) 

Politikområde 
Administration

Vedtaget 
budget 
2016 

 Budget      
2017           

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019          

2017-priser

 Budget      2020            
2017-priser

Drift

Faste ejendomme 1,5 2,2 1,5 1,5 1,5

Andre sundhedsudgifter 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Øvrige sociale formål 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Politisk Organisation -3,4 3,8 -0,7 -22,0 -22,2

Administrativ organisation 56,1 68,3 63,5 63,4 63,4
Erhvervsudvikling, turisme og 
landdistrikter 2,9 1,7 1,7 1,7 1,7

Lønpuljer, tjenestemandspension mv. 5,3 1,9 35,9 35,9 35,9

64,5 80,1 104,1 82,6 82,3
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Det samlede budget for Administration er i 2017 på 80,1 mio. kr., hvilket er 12,9 mio. mindre i forhold til 
budgetoverslagsåret 2017 i det vedtagne budget 2017. 
Dette skyldes primært forøgelse af negativ overførselspulje i 2017 på 8,0 mio. kr. samt negativ overførsel 
fra 2015. Endvidere er der flyttet budget vedr. døgnarbejdstidsaftale til Socialområdet, integrationspulje 
og PR-pulje til EBK samt nedskrivning af tjenestemandspension. 
Modsat er der flyttet 9,0 mio. kr. fra EBK vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.   
Udmøntning af effektiviseringspuljen fra 2015 og 2016 med 8,5 mio. kr., provenu vedr. salg af KMD-
ejendomme samt prisfremskrivning. 
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Beskrivelse af politikområde: IT  

  
 
Rammebetingelser 
  
Digitaliseringen er fortsat højt placeret på dagsordenen, både i form af aktiviteter der har deres oprindelse 
i de fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, samt interne projekter forankret både 
decentralt og i Center for Økonomi, IT og Digitalisering. 
  
Rammeværket for indsatsen er dels Svendborg Kommunes digitaliseringsstrategi med tilhørende 
handleplaner dels IT-styringsmodellen, hvis opgaver varetages af Digitaliseringsudvalget.  
  
Opretholdelse af et passende niveau for informationssikkerhed (i-sikkerhed) har altid været væsentligt. 
Med vedtagelsen af EU's Databeskyttelsesforordningen vil i-sikkerhed komme til, at have en høj 
prioritering i vores indsatser. 
  
I tilgift til de mange udviklings- og effektiviseringsprojekter der indeholdes i digitaliseringen, skal en både 
sikker IT-drift og god support opretholdes inden for de eksisterende ressourcer. 
 
Den nylig implementerede desktop-løsning (”Den digitale arbejdsplads”) er fundamentet for de kommende 
års stabile og fleksible IT-drift. 
  
For at kunne understøtte organisationen i dens bestræbelser for at leve op til stigende fokus på 
digitalisering, it-drevet effektivisering og i-sikkerhed tilpasses afdelingens kompetencer fra fokus på teknik 
til fokus på aktivt at bistå lederne og medarbejderne med at få succes med deres opgaver. 
 

Hvad vil vi i 2017:  

Tema: Monopolbrud 
  
Mål:  
Samtlige 98 kommuner vil i samarbejde med Kombit, frem til 2019 skulle erstatte de nuværende 
monopolløsninger leveret af KMD med nye løsninger inden for Sags- og partsoverblik (SAPA), 
Kommunernes Ydelsessystem (KY), Sygedagpenge (SY) og tilhørende støttesystemer. 
  
Der forventes betragtelige besparelser på driften af de nye løsninger, samt et potentiale i forbedrede 
arbejdsprocesser når løsninger er fuldt implementeret. Det arbejdes løbende med at estimere det endelig 
provenu. 
  
Veje til målet: 
Der er tale om et antal projekter som skal implementeres. Det kommer til at involvere interne ressourcer 
fra både digitalisering, Borger og Arbejdsmarked og flere andre afdelinger i kommunen, ligesom et tæt og 
konstruktivt samarbejde med Kombit og vores øvrige systemleverandører er nødvendigt. 
  
  
Tema: I-sikkerhed 
  
Mål:  
"Med rettidig omhu" i forhold til EU-forordningen, gennemføres et i-sikkerhedsprojekt, hvor produktet er 
”en standardiseret tilgang til i-sikkerhed”. Det betyder, at Svendborg kommune gerne skulle være klar til 
efterlevelse af forordningens krav i 2018.   
  
Veje til målet:  
Projektet drejer sig om implementeringen af ISO-standarden 27001 for arbejde med 
informationssikkerhed. Standarden har fokus på, at der er en veletableret ledelsesstyring af I-
sikkerhedsområdet. Det betyder, at både fagledere med ansvar for persondata og it-chefen med ansvaret 
for it-infrastrukturen, skal forholde sig til trusselniveauerne inden for deres respektive områder. Ligeledes 
skal de iværksætte tiltag, så det krævede sikkerhedsniveau kan opretholdes. 
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Tema: Kommunikation med borgeren 
  
Mål:  
Borgerne er generelt klar til digitale løsninger, men både borgeren og den kommunale forvaltning skal 
stadig blive bedre til at arbejde med dette område. 
  
Veje til målet:  
Der vil fortsat blive fokuseres på mobiliseringen af frivillige digitale ambassadører, der vil kunne 
understøtte borgere der har brug for hjælp med digitaliseringen.  

”Analyse og digitalisering” vil have fokus på, at man i samarbejde med de digitale ambassadører hjælper 
alle medarbejdere til, at arbejde mere struktureret og ensartet med kommunikation med borgeren.  

Ligeledes vil der blive arbejdet målrettet mod de borgergrupper der ikke endnu har taget digitaliseringen 
til sig. 

 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet IT 

(mio.kr.) 

Politikområde 
IT og telefoni

Vedtaget 
budget 
2016

 Budget      
2017           

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

IT drift 17,9 20,1 18,7 18,7 18,7

Fastprisaftale med KMD 24,5 24,9 24,4 24,4 24,4

Telefoniprojekt 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Outsourcingprojekt 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8

Desktopstrategi 0,9 3,1 2,2 2,2 2,2

IT i alt: 47,3 51,9 49,0 49,0 49,0
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Det samlede budget for IT er i 2017 på 51,9 mio. kr., hvilket er 4,6 mio. kr. større i forhold til 
budgetoverslagsåret 2017 i det vedtagne budget 2016. 
Stigningen skyldes primært prisfremskrivning samt overførsel fra 2015 samt omplacering vedr. Desktop – 
drift af IT-platform. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet:  
Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. incl. 
tjenestemandspension på forsyningsområdet   

(mio.kr.) 

Politikområde 
Økonomisk Sikring, pensioner, 

boligstøtte mv.

Vedtaget 
budget 
2016

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Indkomsoverførsler 

 - Personlige tillæg 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5

 - Førtidspension 272,7 271,7 270,0 267,3 269,4

 - Boligstøtte 60,3 64,8 64,8 64,8 64,8

 - Seniorjob 12,1 16,2 16,2 16,2 16,2

 ' -Tj. mandspension 
forsyningsområdet 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Indkomsoverførsler i alt: 355,9 363,4 361,7 359,0 361,2

 
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
 
Driftsbudgettet for 2017 udgør 363,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 10,1 mio. kr. mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2017 i det vedtagne budget 2016. 
Stigningen skyldes primært seniorjobområdet, boligsikring samt prisfremskrivning. 
 
På førtidspensionsområdet er udgifterne justeret på baggrund af udviklingen i 2016 samt prognoser fra 
KommuneData.  
2016 er første år med den nye trappe-refusionsmodel, hvor statsrefusionen af de fleste ydelser på 
beskæftigelsesområdet beregnes ud fra, hvor længe borgeren har modtaget offentlige forsørgelsesydelser. 
Beregningen foretages månedligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  
 

Trapperefusionen omfatter nytilkendelser af førtidspension fra 1. juli 2014, hvor refusionssatsen reduceres 
trinvis fra 80% de første 4 uger ned til 20% over 52 uger. De fleste vil have været igennem et længere 
forløb inden de bliver tilkendt førtidspension, hvilket betyder, at sagerne er over 52 uger. 
Der er budgetteret med en refusionssats på 23,5% på nytilkendelser af førtidspension. 
 

Der er en stigning i overslagsårene, som skyldes at, at afgangen i antallet af førtidspensionister ikke falder 
så meget, som tidligere forventet.  
 

 
På boligstøtteområdet er udgifterne justeret på baggrund af udviklingen i 2016 samt opgørelser fra 
Kommune-Data. 
Stigningen i boligstøtte skyldes forventede udgifter til boligsikring til flygtninge og familiesammenførte, 
hvor kommunen medfinansierer 50%. Der er taget udgangspunkt i 162 permanente boliger.  
 
På området seniorjob er udgifterne justeret på baggrund og udviklingen i 2016. Tilgangen af seniorjob har 
været større end tidligere forventet.  
 
Budgettet er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/ 
målene for udviklingen i budgetårene. 
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Tabeller og nøgletal  

 
 

Aktivitetsforudsætninger 
Årsværk  

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Budget    
2016 

Budget 
2017 

Førtidspension med 50% refusion 406 385 334 301 

Førtidspension med 35% refusion 2377 2212 2118 1930 

Førtidspension med trinvis refusionspct. 20-80% 
(refusionsomlægning beskæftigelsesreform) 

- - 204 213 

 
Modtagere af boligsikring 

2925 3003 2970 3132 

 
Modtagere af boligydelse 

4025 4038 4001 4001 

 
Seniorjob 

37 56 60 80 

Modtagere af kompensationsbeløb for mgl. 
seniorjob 

49 14 10 11 

Antallet af personer er opgjort i årsværk 
 
 
Løbende priser 

Eco Nøgletal udvikling  
Regnskab 

2014 
Regnskab 

2015 
 
Personlige tillæg mv. i alt kr. pr pensionist 

 
537 

 
509 

 
Førtidspensioner i alt kr. 17-64 årige 

 
7705 

 
7680 

 
Boligsikring i alt kr. 17-64 årige  

 
768 

 
825 

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) 

 

ECO Nøgletal   
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Andel førtidspensionister (i pct. af antal 17-64 
årige) – Januar 2016 
 

 
7,9 

 
7,2 

 
7,8 

 
6,1 

 
Andel husstande, der har modtaget boligsikring 
(i pct. af antal 17-64 årige) – December 2015 
 

 
8,9 

 
6,5 

 
6,4 

 
7,1 

Andel husstande, der har modtaget boligydelse 
(i pct. af antal 65+ årige) – December 2015 
 

 
27,3 

 
26,9 

 
19,0 

 
26,9 

Kilde: ECO nøgletal  
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Generelt 

 

 
 

 
 

 

 

  

Udvalgets ansvarsområde 

 

Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter henhører alle politisk til Økonomiudvalget. 
Områderne er underlagt kommunens økonomiske politik, herunder nedbringelse af kommunens gæld samt evt. 
skattenedsættelse. Tilsvarende fastlægger den finansielle strategi generelle retningslinjer for pleje af kommunens 
aktiver og passiver. Her kan du læse mere om indholdet i den finansielle politik:  
 
http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKommune/2015hjemmesiden/Kommunen/Politikker/2016aprilfinansielpolitik/ 
 
I forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL fastlægges forholdsvis stramme rammer for 
kommunernes finansiering.  Det er indført loft for udviklingen i kommunernes udskrivningsprocenter (skatteloft), krav 
om den gennemsnitlige kassebeholdnings størrelse, rammer for kommunens lånemuligheder m.m. 
 

Økonomisk politik 

 
Økonomisk Strategi: 

• Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr.  
• Kassebeholdningen skal udgøre 80-100 mio. kr. 
• Nedbringelse af gæld – gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som 

udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag.  

Principper: 

• Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner. 
• Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevilling finansieret af kassen. 
• Styringsparameter – Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget. 
• Budgetansvar – fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke 

overskrides. 
• Tidlig reaktion – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller 

forslag til finansiering til politisk beslutning. 
• Realistiske anlægsudgifter – undgå store anlægsoverførsler mellem årerne og øget præcision i skøn over 

forventet regnskab. 
 

Renter 

 
Området renter deles op i renteindtægter af likvide 
aktiver, renteudgifter på lån og kurstab/kursgevinster 
på obligationer og lån, herunder puljen til imødegåelse 
af renterisiko. 

Finansiering 

 
Stramme rammer for den økonomiske politik. 

Uændret skat fra 2016 til 2017. 

Kapitalposter 

 

Kapitalposter er afdrag på lån, optagne lån samt 
materielle anlægsaktiver. 

Målsætning om gældsudviklingen. 

Finansforskydninger 

 

Finansforskydninger på konto 8 dækker de likvide 
aktiver, kortfristede tilgodehavender, pantebreve, 
forskydninger i kortfristet gæld. 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) Opgjort i løbende priser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalg for Økonomi

Vedtaget 

budget 2016 

2016-priser

 Budget      

2017          

2017-priser

 Budget      

2018          

2017-priser

 Budget      

2019           

2017-priser

 Budget       

2020            

2017-priser

Renter

Renteindtægter -5,0 -4,2 -3,0 -2,8 -2,4

Renteudgifter 29,1 27,0 28,0 28,5 29,0

Kurstab/Kursgevinst 2,0 -2,9 3,0 1,7 1,1

Renter i alt 26,0 19,8 28,0 27,4 27,7

Finansiering

Skatter -2.519,0 -2.565,8 -2.650,3 -2.698,1 -2.770,8

Nettoudgifter momsrefusionsordning 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Tilskud og udligning -1.138,4 -1.122,8 -1.117,2 -1.122,2 -1.120,7

Finansiering i alt -3.656,7 -3.687,9 -3.766,8 -3.819,6 -3.890,8

Finansforskydninger

Likvide aktiver -5,0 -0,7 -1,1 -12,1 -12,4

Kortfristede tilgodehavender 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pantebreve -2,3 -1,7 -0,4 0,7 1,0

Forksyd. i aktiver/passiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Forksyd. i kortfristet gæld -0,9 0,3 -0,9 -2,0 -2,9

Finansforskydninger i alt -8,2 -2,1 -2,4 -13,4 -14,3

Kapitalposter

Afdrag på lån 63,8 67,7 83,8 102,5 92,8

Optagne lån -69,2 -69,8 -66,9 -77,8 -54,1

Kapitalposter i alt -5,4 -2,0 16,9 24,7 38,7
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Budgetændringer 
  (Mio. kr.)  

Budgetændringer - Renter 2017 2018 2019 2020

Pantebreve m.m. 0,0 0,0 0,0 -0,1

Lånerammelån -0,8 -0,6 0,1 -0,2

Lån ældreboliger -0,2 -0,2 -0,2 -0,3

Pulje til imødegåelse af renterisiko - reducering -7,3

Pulje til imødegåelse af renterisiko - øvrig ændringer 1,7 1,5 -0,6 -0,5

Garantiprovision -0,4 -0,4 -0,3 -0,1

Renter af likvide aktiver - budgetafstemning 0,4 1,3 1,4 2,0

Budgetændringer Renter i alt -6,6 1,6 0,4 0,8

Budgetændringer - Finansiering 2017 2018 2019 2020

Kommunal indkomstskat -3,8 -13,0 -12,2 -74,4

Grundskyld og dækningsafgift 7,1 7,5 10,6 0,3

Øvrige skatter og afgifter -0,4 -16,2 1,2 1,0

Generelle tilskud 19,8 10,7 -19,1 -17,7

Likviditetstilskud 1,5 1,5 1,5 1,5

Særtilskud 6,7 6,7 6,7 6,7

Budgetændringer Finansiering i alt 30,9 -2,8 -11,3 -82,6

Budgetændringer - Finansforskydninger 2017 2018 2019 2020

Deponering og frigivelser 0,2 0,2 0,2 0,2

Salg af KMD ejendomme -2,7 -1,4 -0,3 0,0

Kirkeskat 0,2 -0,5 -1,0 -1,9

Likvide aktiver - budgetafstemning 19,7 -4,2 -6,3 -6,6

Budgetændringer Finansforskydninger i alt 17,4 -5,9 -7,5 -8,3

Budgetændringer - Kapitalposter 2017 2018 2019 2020

Lånerammelån - afdrag -0,3 1,1 4,2 10,0

Lån ældreboliger - afdrag 0,0 0,0 0,0 0,3

Lån tilslutningsbidrag - afdrag 0,0 0,0 0,0 -15,8

Lånerammelån - låneoptagelser -8,5 -12,2 -57,9 -34,2

Budgetændringer Kapitalposter i alt -8,7 -11,1 -53,7 -39,7
 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 

Økonomisk redegørelse 
 
Renter 
Budgettet for 2017 udgør 19,8 mio. kr., hvilket er et fald på 6,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 
2017 i det vedtagne budget 2016. 
 
Faldet skyldes især at puljen til imødegåelse af renterisiko er reduceret med 7,3 mio. kr. Men derudover 
er der sket budgettilpasning af lånerammelån, ældreboliglån, pulje til imødegåelse af renterisiko, 
garantiprovision samt renter af likvide aktiver. 
 

Finansiering 
Budgettet for 2017 er på i alt 3,688 mio. kr. For skatter under ét er der budgetlagt med en indtægt på 
ca. 2,566 mio. kr., hvilket er en stigning på 46,8 mio. kr. ift. 2016. Vedr. tilskud og udligning forventes 
en indtægt på 1,122 mio. kr., hvilket er en nedgang på 15,6 mio. kr. ift. 2016. 
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Finansforskydninger 
Budgettet for 2017 udgør 2,1 mio. kr., hvilket er en ændring på 17,4 mio. kr. i forhold til 
budgetoverslagsåret 2017 i det vedtagne budget 2016. 
 
Faldet kan primært henføres til, at forbrug af kassebeholdningen i det vedtagne budget er reduceret med 
knap 20 mio. kr. Deponering er ændret med 0,2 mio. kr. og skyldes at frigivelse på nyt Sundhedshus er 
indarbejdet. 
 
Der er indarbejdet resttilgodehavende på 2,7 mio. kr. af provenu ved salg af KMD-ejendomme. 
 
Mellemværende med provstiet forventes at blive 0,2 mio. kr. mindre i løbet af 2017 som følge af at 
kirkeskatteprocenten nedsættes med 0,01 procentpoint fra 2016 til 2017. 
 
 
Kapitalposter 
Budgettet for 2017 udgør 2,0 mio. kr., hvilket er en ændring på 8,7 mio. kr. (stigning i låneoptagelser) i 
forhold til budgetoverslagsåret 2017 i det vedtagne budget 2016. 
 
Ændringen skyldes stigning i låneoptagelser på samlet 8,5 mio. kr. og fald i afdrag på lån på 0,3 mio. kr.  
Låneoptagelserne er tilpasset, således at lånetilsagn til lån med effektiviseringspotentiale er formindsket 
med 0,8 mio. kr. Øvrige lånepuljer med automatisk låneadgang, herunder til Havneområdet og 
energispareprojekt, er formindsket med 5,7 mio. kr. og derved tilpasset anlægsudgifterne. Endelig er lån 
til lav likviditet øget med 15,8 mio. kr.  

 

Beskrivelse af politikområde: Finansiering (skatter og tilskud) 

Kommunernes finansiering er sammensat af henholdsvis indtægter fra skatter og generelle 
tilskud/udligningsordning. Rammerne for kommunernes indtægter fra skatter og tilskud fastlægges hvert 
år i kommuneaftalen mellem regeringen og KL, herunder eventuelle sanktioner, hvis kommunerne ikke 
lever op til aftalen. 

På skattesiden er indført et skattestop for kommunerne under ét. Det fremgår af kommuneaftalen for 
2017, at hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov 
ske en modgående regulering af det samlede bloktilskud til kommunerne svarende til de ekstra 
skatteindtægter. Det indgår dog i kommuneaftalen for 2017, at kommuner med særlige økonomiske 
udfordringer får mulighed for at justere skatten uden sanktioner inden for en aftalt pulje på 200 mio. kr. 

Hvis den enkelte kommune skulle finansiere alle sine udgifter selv ville der opstå meget store forskelle 
mellem kommunerne med hensyn til serviceniveau og skattetryk. Udligningssystemet skal sikre et mere 
ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocenter og det serviceniveau, som borgerne rent faktisk 
modtager. 

Formålet med tilskuds- og udligningssystemet er dels at kompensere kommunerne i forbindelse med 
udgiftskrævende lovgivning, samt konjunkturbetingede udgiftsudsving, dels at udligne store forskelle i 
udgiftsbehov og beskatningsgrundlag kommunerne imellem. 

Kommunens økonomi har i de senere år været under pres, primært som følge af et vigende 
indtægtsgrundlag. Det skyldes flere faktorer, der spiller uheldigt sammen: 

 

• Udligningsindtægterne falder 

• Der er en lavere vækst i skattegrundlaget i forhold til væksten på landsplan.  

• Kommunens driftsudgifter er højere end sammenlignelige kommuner. 

• Lav likviditet 

 

Byrådet har derfor fokus på initiativer, der kan fremme vækst og udvikling i kommunen og bidrage til en 
positiv befolkningsudvikling i kommunen.  
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Derfor investeres der i de kommende år massivt i havnens udvikling. Dette sker dels ved at understøtte 
realiseringen af et nyt SIMAC samt ved at gennemføre bolig- og erhvervsprojekter ved Jessens Mole.  

Udgangspunktet for den økonomiske politik er en stabil økonomi i balance. For at opretholde en 
langsigtet balance har kommunen gennem de senere år foretaget omlægninger og effektiviseringer, men 
i 2017 har det også været nødvendigt at gennemføre besparelser på knap 16. mio. kr. I de kommende 
år vil der desuden ske en stor gældsafvikling, og aftaleparterne bag budgetforliget erkender, at der fra 
2019 er behov for at øge kravet til driftsoverskuddet. 

 
Økonomisk oversigt for området 
 
(Mio. kr.) 

Finansiering

Vedtaget 

budget 2016 

2016-priser

 Budget      

2017           
2017-priser

 Budget      

2018          
2017-priser

 Budget      

2019           
2017-priser

 Budget       

2020           
2017-priser

Skatter

Kommunal indkomskat -2.307,2 -2.354,0 -2.413,8 -2.470,8 -2.533,0

Medfin. Det skrå skatteloft 4,4 5,1 5,2 5,3 5,4

Selskabsskat -23,4 -25,0 -25,9 -26,4 -26,8

Anden skat pålignet visse indkomster -3,2 -1,1 -17,2 -0,2 -0,2

Grundskyld -186,4 -187,6 -195,5 -202,8 -213,1

Anden skat fast ejendom -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Skatter i alt -2.519,0 -2.565,8 -2.650,3 -2.698,1 -2.770,8

Tilskud og udligning

Udligning og generelle tilskud -928,2 -931,3 -926,6 -931,5 -928,2

Udligning og tilskud udlændinge 13,7 14,2 14,6 14,7 14,7

Kommunale bidrag til regionerne 7,5 7,6 7,8 8,0 8,2

Særlige tilskud -231,4 -213,2 -213,0 -213,4 -215,4

Tilskud og udligning i alt -1.138,4 -1.122,8 -1.117,2 -1.122,2 -1.120,7

Moms

Refusion af købsmoms 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Moms i alt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

 

 
Skatter 
 
Kommunal indkomstskat 
Indtægterne fra kommunal indkomstskat opgøres på grundlag af kommunens udskrivningsgrundlag og 
udskrivningsprocenten. Udskrivningsgrundlaget er summen af borgernes samlede skattepligtige 
indtægter efter forskellige typer af fradrag.  
 
Siden 1996 har kommunerne haft mulighed for at budgettere med et statsgaranteret udskriv-
ningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver sikkerhed for den enkelte kommunes 
indtægter. Kommunerne kan også vælge at budgettere efter deres eget skøn over udskrivnings-
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grundlaget (selvbudgettering). Det giver mulighed for en gevinst for kommunen, hvis det faktiske 
udskrivningsgrundlag udvikler sig gunstigt, men det giver også risiko for et tab, hvis udviklingen går 
dårligere.  
 
Byrådet har for 2017 valgt statsgaranti. Resultatet af de valg, der siden kommunesammenlægningen er 
foretaget af hhv. statsgaranti og selvbudgettering, fremgår af nedenstående oversigt: 
 

Mio. kr. Undgået tab Resultat Budgetvalg 

Budget 2007  -24,2 Selvbudgettering 

Budget 2008  -6,2 Selvbudgettering 

Budget 2009 98,3  Statsgaranti 

Budget 2010 28,8   Statsgaranti 

Budget 2011 36,1  Statsgaranti 

Budget 2012 21,8  Statsgaranti 

Budget 2013 79,9  Statsgaranti 

Budget 2014  73,4  Statsgaranti 

Budget 2015 (skøn) 28,6  Statsgaranti 

Budget 2016 (skøn) -6,7  Statsgaranti 

Total 360,2 -30,4   
 
(Minus angiver indtægt) 

 
Det ses, at kommunen i 2007 og 2008 har valgt selvbudgettering med en realiseret merindtægt på i alt 
30,4 mio. kr. sammenholdt med det statsgaranterede alternativ. Fra 2009 og de efterfølgende år har 
kommunen valgt statsgaranti hvert år - og i den sammenhæng undgået et akk. tab på i alt 360,2 mio. 
kr.  
 
Det skal bemærkes, at tallene for 2014 og tidligere år er endeligt opgjort, hvorimod 2015 og 2016 er 
foreløbige tal baseret på den aktuelle prognose for det endelige skattegrundlag. Der knytter sig fortsat 
stor usikkerhed til 2016.  
 
Kommunens udskrivningsprocent er fastsat i forbindelse med budgettets endelige vedtagelse i Byrådet. 
Den kommunale udskrivningsprocent er for 2017 fastsat til 26,80 pct., hvilket er uændret i forhold til 
2016. Med valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver det en indtægt fra kommunal 
indkomstskat i 2017 på 2.354,0 mio. kr. 
 
Finansiering af skrå skatteloft: 
Kommunerne omfattes af ordningen hvis følgende to betingelser er opfyldt: 

1. Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007 
2. Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87 pct. 

 
Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle udskrivningsprocent er på 26,8 pct. 
For 2017 forventes der en udgift til finansiering af det skrå skatteloft på 5,1 mio. kr. 
 
Selskabsskat 
Kommunen modtager en andel på 13,68 pct. af selskabernes betalte skat. Beløbet afregnes til 
kommunen med tre års forsinkelse. Det er således den opgjorte skat for indkomståret 2014, som bliver 
udbetalt til kommunen i 2017. 
 
Anden skat pålignet visse indkomster  
Vedrører alene indtægter fra dødsboer, der behandles manuelt af SKAT. Skønnet over indtægter i 2017 
på 1,1 mio. kr. beror på oplysninger fra SKAT. Dødsboskat, der beregnes maskinelt, indgår i den 
kommunale indkomstskat. 
 
Grundskyld                     
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Grundskylden for 2017 er fastsat til 23,32 promille 8uændret i forhold til 2016). Promillen på 
produktionsjord kan max. udgøre 7,2 jf. bestemmelserne i lovgivningen. Skattestoppet indebærer, at 
grundskylden årligt må stige med væksten i udskrivningsgrundlaget plus 3 pct., dog maksimalt 7 pct. 
P.g.a. indefrysningen af betalte ejendomsskatter fra 2015 til 2016 har udviklingen i det lokale 
skattegrundlag i 2016 været forholdsvis beskeden og det er baggrunden for at provenuet fra 
grundskylden kun forventes at stige med 0,64 % fra 2016 til 2017. 
 
De skattepligtige grundværdier i kommunen ligger generelt under loftet for ejendomsskat på 
grundværdier. Det er således under 2 % af ejendomme beliggende i Svendborg Kommune, der har en 
grundværdi, der har ramt skatteloftet. I overslagsårene er der derfor plads til årlige stigningsrater jf. 
principperne i skattestoppet. Der er dog en begrænsning for de ejendomme, hvor skattegrundlaget 
allerede har indhentet den faktiske ejendomsværdi.   
 
Anden skat fast ejendom - dækningsafgift 
Der opkræves dækningsafgift på ejendomme ejet af stat og region. For disse ejendomme udgør 
dækningsafgiften 8,75 promille af forskelsværdierne og 11,66 promille af grundværdierne.  
 
 
Tilskud og udligning 
 

Udligningsordning og generelle tilskud 

Omfatter posterne ”kommunal udligning”, ”statstilskud” og ”udligning af selskabsskat”. For 2017 udgør 
posterne samlet 931,3 mio. kr. 

Kommunal udligning: 
Indtægter fra kommunal udligning udgør en meget væsentlig post i kommunens budget. Ved 
udligningen anvendes en såkaldt "nettoudligningsmetode", hvor der udlignes 61 pct. af forskellen på 
skatteindtægterne og et beregnet udgiftsbehov (”strukturelt underskud eller overskud”). Hertil kommer 
ekstra 32 pct. I udligning, hvis en kommune har et såkaldt ”højt strukturelt underskud", som defineres 
ved, at underskuddet overstiger 95 % af det gennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger på 
landsplan. For 2017 er denne beløbsgrænse fastsat til 14.665 kr. pr. indbygger. Kommunen modtager i 
2017 i alt 838,4 mio. kr. i udligning og generelt bloktilskud. Heraf kommer 117,9 mio. kr. fra den ekstra 
udligning til "kommuner med højt strukturelt underskud".  

Statstilskud:  
Af kommunernes samlede bloktilskud på 64,7 mia. kr. i 2017, bliver 7,1 mia. kr. fordelt efter 
kommunernes indbyggertal. Resten af bloktilskuddet, altså 57,6 mia. kr., går til at finansiere den 
generelle udligningsordning og forskellige tilskud til kommunerne. En del af statstilskuddet er gjort 
betinget af, at kommunerne samlet set overholder den aftalte ramme for serviceudgifter for 2017. Af det 
samlede statstilskud til Svendborg Kommune på 71,6 mio. kr. er hhv. 30,4 mio. kr. gjort betinget af 
aftaleoverholdelse m.h.t. serviceudgifter og 10,1 mio. kr. gjort betinget af, at kommunerne overholder 
anlægsrammen for 2017. 

Udligning af selskabsskat: 
Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på 21,3 mio. kr. i 2017. Ordningen indebærer, at 
kommunen kompenseres for 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu fra selskabsskatter og 
landsgennemsnittet af provenu fra selskabsskatter. 

Udligning og tilskud udlændinge: 
Bidrag til den generelle udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge udgør en nettoudgift på 14,2 mio. 
kr. i 2017. Dette afspejler, at den økonomiske belastning fra indvandrere, flygtninge og efterkommere 
bosat i kommunen ligger under gennemsnittet på landsplan. 

Kommunale bidrag til regionen: 
Kommunerne betaler et grundbidrag til regionernes udviklingsaktiviteter på 131 kr. pr. indbygger i 2017, 
hvilket medfører en udgift for Svendborg Kommune på 7,6 mio. kr.  
 

Særlige tilskud 
Omfatter særlige tilskudsordninger, hvor der afregnes efter bestemte parametre i kommunen. For 2017 
afregnes der i alt 213,2 mio. kr. til Svendborg Kommune. 

Side 37



Budget 2017  Service og Økonomi 

Økonomiudvalget  
Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter 
 
______________________________________________________________ 

 
 

 
 
Ekstra likviditetstilskud: 
Det er i kommuneaftalen for 2017 aftalt, at staten yder et ekstra tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af 
kommunernes generelle likviditet. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 

• 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt underskud pr. indbygger, 
der er større end landsgennemsnittet. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag 
(statsgaranteret grundlag) under 170.000 pr. indbygger. 

På baggrund heraf er der beregnet et finansieringstilskud på 54,8 mio. kr. til Svendborg Kommune. Hvis 
tilskuddet alene skulle være fordelt efter indbyggertal, ville Svendborgs andel af det ekstra likviditets-
tilskud udgøre 36,2 mio. kr. 
 

Tilskud til Ø-kommuner:  
I forbindelse med finansieringsreformen i 2007 blev statslig og amtskommunal støtte til færgedrift og 
andre tilskudsordninger til kommuner med mindre øer afskaffet og erstattet af et generelt tilskud kaldet 
”tilskud til Ø-kommuner”. Svendborg Kommune får for 2017 et tilskud fra ordningen på ca. 7,0 mio. kr. 
 
Tilskud til nedsættelse af takster på færgeruter til øerne: 
Efter § 21 a i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et tilskud til nedsættelse af 
færgetaksterne på godstransport til og fra øer.  Tilskuddet fordeles efter en nøgle baseret på et 
gennemsnit af godsomsætningen på de enkelte færgeruter i 2011-2013. Tilskuddet for 2017 udgør 
0,2 mio. kr. for Svendborg Kommune.  

Efter § 21 b i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et tilskud til nedsættelse af 
færgetaksterne i forårs- og efterårsperioderne for passagerer og biler mv. til og fra visse øer. 
Tilskuddet beregnes efter en særlig nøgle opgjort af Social- og Indenrigsministeriet og har til 
formål at indføre landevejsprincippet i visse perioder af året (udvidelse af turistsæsonen). 
Tilskuddet for 2017 udgør 0,2 mio. kr. for Svendborg Kommune.  

Tilskud til ældreplejen: 
Samlet tilskud til ældreplejen udgør 20,1 mio. kr. i 2017. Der er tale om hhv. ”det gamle ældretilskud” 
fra 2002-aftalen på 8,6 mio. kr., som dækker frit valg af ældreboliger og leverandører af personlig og 
praktisk hjælp samt ”det særlige ældretilskud” på 11,5 mio. kr. fra 2007-aftalen, som dækker styrket 
kvalitet i ældreplejen. Begge tilskud fordeles efter en demografisk nøgle. 
 

Tilskud til dagtilbud: 
Kommuneaftalen for 2013 indeholdt et permanent løft på 500 mio. kr., der skal styrke kvaliteten i 
dagtilbud. Svendborg Kommunes forholdsmæssige andel, baseret på børnetallet, udgør 4,7 mio. kr. i 
2017. 

Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen:  
I forlængelse af aftalen om ”Den ældre medicinske patient” fordeles der for årene 2016-2018 et statsligt 
tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Tilskuddet fordeles efter en 
demografisk nøgle og udgør 1,2 mio. kr. for Svendborg i 2017. 

Beskæftigelsestilskud: 
Reformen af beskæftigelsessystemet til et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem indebærer, at 
kommunerne fra 2010 overtog finansieringen af dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Staten yder 
et tilskud til kommunerne, der tilsigter at dække kommunernes nettoudgifter til de forsikrede ledige. Til 
finansiering af disse udgifter modtager kommunen i 2017 et beskæftigelsestilskud på 119,0 mio. kr.  

Særtilskud efter ansøgning:  

Side 38



Budget 2017  Service og Økonomi 

Økonomiudvalget  
Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter 
 
______________________________________________________________ 

 
 

Svendborg Kommune har i lighed med tidligere år ansøgt om tilskud fra puljen til ”særligt vanskeligt 
stillede kommuner”.  Den ”sociale særtilskudspulje” er afskaffet med virkning fra 2017. Kommunen har 
modtaget tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 6,0 mio. kr. 

 

Nettoudgifter momsudligningsordning: 
Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms fra den mellemkommunale moms-
udligningsordning, bortset fra moms på husleje, hvilket vurderes at give en årlig udgift på 0,7 mio. kr. 

 

 

Tabeller og nøgletal  

ECO Nøgletal   
Svendborg 
Kommune 

Sammen 
lignings- 
gruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele  
landet 

 
Beskatningsniveau i procent (B2016) 

26,41 25,70 25,56 24,91 

Udskrivningsprocent (B2016) 26,80 25,80 25,61 24,91 

 
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (B2016) 

162.144 163.807 166.783 181.375 

 
Udligning og generelle tilskud pr. indb. (B2016) 

15.938 16.714 15.703 11.627 

 
Selskabsskatter pr. indbygger (B20156 

403 1.029 1.151 1.141 

 

 

Udvikling i udskrivningsgrundlaget 2007-2014: 
 

 

 

 

Figuren viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune sammenholdt med udviklingen 
på landsplan. Det kan konstateres, at skattegrundlaget pr. indbygger i Svendborg igennem de sidste 7 
år har ligget på 88-90 pct. af skattegrundlaget pr. indbygger på landsplan.  Med et udligningsniveau på 
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93 pct. af en ekstra skattekrone er nettovirkningen af ændringer i skattegrundlaget dog forholdsvis 
beskeden. 

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er opgjort som kommunens faktiske 
udskrivningsgrundlag for indkomståret 2014 korrigeret for lovændringer siden 2014, så væksten 
fremstilles på et sammenligneligt grundlag. Derefter tillægges det korrigerede skattegrundlag garanti-
procenten på samlet 10,3 pct. Garantiprocenten er den skønnede vækst fra det korrigerede 
udskrivningsgrundlag i 2014 til det skønnede niveau i 2017.   

 

Udskrivningsprocenter 2017 på Fyn og for hele landet: 
 

Udskrivnings-
procenten 

i 2017

Grundskylds-
promille af 

øvrige ejen-
domme og lign. 

i 2017

Grundskylds-
promille af

landbrugsejen-
domme og lign. 

i 2017

Dæknings-
afgiftspromille 
på forretnings-

ejendomme 
i 2017

Hele landet 24,91 26,13 6,89 -

Middelfart 25,80 21,29 6,49 0,000

Assens 26,10 22,12 7,20 0,000

Faaborg-Midtfyn 26,10 22,85 7,20 0,000

Kerteminde 26,20 30,30 7,20 3,400

Nyborg 26,40 27,83 7,20 1,347

Odense 24,50 21,71 6,91 3,600

Svendborg 26,80 23,32 7,20 0,000

Nordfyns 26,00 29,98 7,20 0,000

Langeland 27,80 24,57 7,20 0,000

Ærø 26,10 30,00 7,20 0,000  

 
På listen over de kommuner med landets højeste udskrivningsprocent er Langeland placeret som nr. 1, 
Svendborg som nr. 5 og Nyborg som nr. 9. Med hensyn til grundskyldspromille ligger Svendborg placeret 
som nr. 29 m.h.t. laveste grundskyld. 

 

Aktivitetsforudsætninger: 
 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 8.609,0 8.783,6 9.006,6 9.219,3 9.451,3 

Grundværdier produktionsjord 1.557,0 1.562,3 1.628,1 1.689,1 1.775,0 

Grundværdier øvrige ejd. 7.515,3 7.538,8 7.880,6 8.175,6 8.591,5 

Udgiftsbehov i mio. kr. 3.515,7 3.575,8 3.608,6 3.670,7 3.749,1 

Beskatningsgrundlag i mio. kr.* 9.441,7 9.618,9 9.879,7 10.125,0 10.403,1 

Betalingskommunefolketal 57.794 58.343 58.729 58.863 58.881 

Note: I beskatningsgrundlag indgår produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 pct. af grundværdierne. 
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Beskrivelse af politikområdet: Renter 

I kommunens finansielle politik fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med kommunens 
finansielle portefølje. Målet er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering 
af finansieringsomkostninger indenfor politikkens rammer. 
 
Renter består af renteindtægter på likvide aktiver, renter på lån og kurstab og kursgevinster i 
forbindelse med køb og salg af obligationer, pulje til imødegåelse af renterisiko samt garantiprovision. 

Ifølge målsætning om gældsudviklingen skal garantistillelse overfor 3. mand vurderes konkret og 
garantiprovisionen afpasses i forhold til risikoen ved låneoptagelse og de budgetlagte afdrag.  
(Mio. kr.) 

Renter

Vedtaget 

budget 2016 

2016-priser

 Budget      

2017          

2017-priser

 Budget      

2018          

2017-priser

 Budget      

2019           

2017-priser

 Budget       

2020            

2017-priser

Renteindtægter

Renter af likvide aktiver -4,9 -4,1 -2,9 -2,7 -2,2

Øvrige renter -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2

Renteindtægter i alt -5,0 -4,2 -3,0 -2,8 -2,4

Renteudgifter

Renter af langfr. gæld 29,1 27,0 28,0 28,5 29,0

Renteudgifter i alt 29,1 27,0 28,0 28,5 29,0

Kurstab/gevinst

Kurstab/kursgevinster i øvrigt 5,8 0,8 6,6 5,1 4,3

Garantiprovision -3,8 -3,8 -3,6 -3,3 -3,1

Kurstab/gevinst i alt 2,0 -2,9 3,0 1,7 1,1

Renter i alt 26,0 19,8 28,0 27,4 27,7  
 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Renteindtægter 
Renteindtægter består af renter af indestående og afkast af obligationsbeholdningen. Renten på likvide 
konti er knyttet op på Nationalbankens rente på indskudsbeviser. Den aktuelle indskudsbevisrente ligger 
på -0,65. 
  
Der er indgået Portefølje-Managementaftaler (PM-aftaler) med 4 pengeinstitutter, som har ansvaret for 
at købe og sælge obligationer, og skabe et afkast til kommunen. Pengeinstitutterne konkurrerer mod 
hinanden, i det aftalen er, at det pengeinstitut som har det laveste afkast bliver skiftet ud efter en 
periode. 
 
I nedenstående tabel vises afkastet for disse PM-aftaler over de sidste år. Til sammenligning er renten af 
bankindestående vist.  
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Afkast på PM-aftaler   

Afkast 
2014 

Afkast 
2015 

  Afkast 
Pr. 30.9.2016 

 
PM-Aftale 1  

 
3,25 % 

 
2,61 % 

 
2,10 % 

 
PM-Aftale 2  

 
5,13 % 

 
1,22 % 

 
1,53 % 

 
PM-Aftale 3 

 
4,92 % 

 
5,91 % 

 
1,91 % 

 
PM-Aftale 4 – ny i 2016 

   
1,71 % 

 
Gennemsnitlige indskudsbevisrente 

 
0,17 % 

 
0,00 % 

 
0,00 % 

 
Pengeinstitutterne skal overholde de rammer der er fastlagt i kommunens finansielle politik. Der er f.eks. 
retningslinjer for at der kun kan indgås aftaler med finansielle institutioner, der opfylder nogle kriterier i 
forhold til deres kreditvurdering. Der er også etiske retningslinjer som skal overholdes. Der må 
investeres i danske obligationer og desuden må der investeres i investeringsbeviser og aktier på op til 
25% af porteføljen.  
 
Renteudgifter 
Renteudgifter dækker primært over renter af lån. Kommunen har lån med variabel rente. Rentesatsen 
der er brugt til budgetlægning af renter på lån med variabel rente er vist i nedenstående tabel.  
 

 
Variabel rente if. 
KommuneKredit 

 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
Rente lån i danske kroner 

 
0,00 % 

 
0,25 % 

 
0,50 % 

 
0,75 % 

 
1,00 % 

 
Der er indgået swapaftaler på mange af de variable lån. En swap er et meget fleksibelt instrument, der 
kan anvendes til omlægning af lån – i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med variabel 
rente omlægges til fast rente – eller omvendt. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter 
betalingsforpligtigelser.  
 
Kommunen har indgået swapaftaler med KommuneKredit, Danske Bank og Nordea. Disse aftaler er 
indgået for at skabe budgetsikkerhed for renteudgiften fremover.   
 
Også her skal kommunes finansielle politik overholdes i det der kun kan indgås aftaler med finansielle 
institutioner, der opfylder vores kriterier i forhold til deres kreditvurdering. 
 
 
Kurstab/kursgevinster 
Kurstab eller kursgevinst i forbindelse med køb og salg af obligationer er ikke budgetlagt, da det er 
meget svært at skønne. Beløbet vedrører Kommunens pulje til imødegåelse af renterisiko. Der bliver 
overført store beløb fra år til år til puljen. Der forventes overført 45,2 mio. kr. fra 2016 til 2017 jf. 
økonomirapporten pr. 30. september 2016.  
 
Der opkræves garantiprovision for de lån som Kommunen har givet garanti for vedr. 
forsyningsselskaberne. Garantiprovisionen fastsættes årligt ud fra markedsvilkårene. Der er til budgettet 
anvendt en sats på 0,75 % og 1,00 %. Garantiprovisionen opkræves på baggrund af restgælden pr. 31. 
december. 
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Beskrivelse af politikområdet: Finansforskydninger 

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra dag til dag, og mellem de enkelte regnskabsår.  

Finansforskydningerne omfatter: 

- Kortfristede tilgodehavender 

o Refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og 
mellemregning mellem regnskabsår. 

- Pantebreve 

o Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i 
landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender, samt deponerede beløb for lån m.v. 
 

- Forskydninger i aktiver og passiver 

o Mellemværende kommuner og regioner og deposita. 

- Forskydninger i kortfristet gæld 

o Kortfristet gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, skyldige feriepenge, 
remitteringskonto (ventende betalinger, fra bogføringstidspunkt til betalingsfrist), 
fejlkonti og mellemregningskonti. 

(Mio. kr.) 

Finansforskydninger

Vedtaget 

budget 2016 

2016-priser

 Budget      

2017           

2017-priser

 Budget      

2018          

2018-priser

 Budget      

2019           

2017-priser

 Budget       

2020            

2017-priser

Likvide aktiver - kassen -5,0 -0,7 -1,1 -12,1 -12,4

Pantebreve

Deponeringer -4,9 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Øvrige pantebreve m.m. 2,5 -0,1 1,1 2,3 2,5

Pantebreve i alt -2,3 -1,7 -0,4 0,7 1,0

Øvrige finansforskydninger

Anden gæld -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Kirkelige skatter og afgifter -0,4 0,8 -0,4 -1,5 -2,4

Øvrige finansforskydninger i alt -0,9 0,3 -0,9 -2,0 -2,9

Finansforskydninger i alt -8,2 -2,1 -2,4 -13,4 -14,3  

 
Pantebreve 
Deponering sker i forbindelse med at der låneoptages til f.eks. en selvejende institution, hvor kommunen 
garanterer for lånet. Hvis der ikke er ledig låneramme skal der deponeres.  
Der skal også deponeres, hvis kommunen indgår nye lejekontrakter, i det en ny lejeaftale sidestilles med 
en anlægsudgift. 
 
Der er ikke budgetlagt nye deponeringer i 2017. Deponeringer frigives med 1/25 året efter 
deponeringen. Deponeringer fra før 2014 kan efter gamle regler først frigives efter 10 år med 1/15.   
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Deponeringer

Regnskab pr. 
31.10.2016

 Budget      
2017           

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Mærskgården 13,2 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Tandklinik 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Parkeringsplads Frederiksgade 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Hjemmepleje Vest 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Mødrehuset 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Ungekontakten 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0

P-hus 2,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

SG-Huset 2,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Tved Boldkulb 1,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Svendborg Havn 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Mærskgården - tagrenovering 3,9 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Sundhedshus 6,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Deponering i alt 53,1 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5  
 
Likvide aktiver 
I kommunens økonomiske politik er fastlagt, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året skal 
udgøre 80 – 100 mio. kr. ekskl. deponerede midler. 
 
I nedenstående tabel er vist den budgetlagte gennemsnitsbeholdning: 
 

Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 

Gennemsnitsbeholdning 140,0 94,0 93,0 86,7 75,2 

 

 

 
Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 182,8 mio. kr. ved udgangen af 2014. I 2013 faldt kommunens 
likviditet som følge af Udbetaling Danmark, hvor kommunens tab er opgjort til ca. 75 – 80 mio. kr. De 
afledte økonomiske effekter af Udbetaling Danmark er nu faldet på plads. Faldet fra 2015 kan henføres 
til, at kommunens regnskab udviser et underskud på henholdsvis 30,9 mio. kr. i 2014 og 46,6 mio. kr. i 
2015 blandt andet som følge af, at kommunen i 2014 og 2015 har haft et større anlægsbudget. 
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Gennemsnitsbeholdning 2014-16. Opgjort ekskl. deponering
1.11 - 31.12.2016 er prognosetal ud fra sidste års bevægelser.
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Det er på nuværende tidspunkt af året usikkert, hvorledes likviditeten forventes at udvikle sig i resten af 
året, men på baggrund af den faktiske gennemsnitbeholdning pr. 31.10.2016 tillagt sidste års 
betalingsflow resten af 2015, skønnes kommunens gennemsnitlige likviditet ultimo 2016 at udgøre ca. 
140 mio. kr. 
 

Nedenstående graf viser likviditeten i kr. pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen ultimo 3. kvartal 
2016. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar i året 
 

 

Side 45



Budget 2017  Service og Økonomi 

Økonomiudvalget  
Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter 
 
______________________________________________________________ 

 
 

Beskrivelse af politikområdet: Kapitalposter 

I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og 
pleje af kommunens låneportefølje. 
Formålet er at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici, 
man ønsker at påtage sig. Desuden skal strategien sikre, at kommunen har et fuldt overblik over de 
rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje. 
 
I forbindelse med den årlige budgetlægning vurderes som led i gældsnedbringelsen muligheden for at 
øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- 
og takstnedsættelser. I forbindelse med regnskabsafslutningen overvejes eventuelle råderum tilsvarende 
prioriteret til ekstraordinære afdrag eller konsolidering af driftsbudgettet. 
 
 

(Mio. kr.) 

Kapitalposter

Vedtaget 

budget 2016 
2016-priser

 Budget      

2017           
2017-priser

 Budget      

2018          
2017-priser

 Budget      

2019           
2017-priser

 Budget       

2020            
2017-priser

Afdrag på lån

Selveje. institutioner 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4

KommuneKredit 51,7 55,3 71,0 73,5 79,3

Ældreboliger 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8

Tilslutningsbidrag 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0

Færgeinvesteringer 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Afdrag på lån i alt 63,8 67,7 83,8 102,5 92,8

Optagne lån

KommuneKredit -69,2 -69,8 -66,9 -77,8 -54,1

Optagne lån i alt -69,2 -69,8 -66,9 -77,8 -54,1

Kapitalposter i alt -5,4 -2,0 16,9 24,7 38,7  

 
Afdrag på lån 
Lån må maksimalt optages med en løbetid på 25 år. Dog må lån til ældreboliger optages med 30 års 
løbetid. Lånene optages som regel som annuitetslån, hvilket betyder at afdragene stiger hen over 
løbetiden, mens renteudgiften falder.  
 
I den økonomiske politiks målsætning står at der i forbindelse med den årlige budgetlægning skal 
foretages en vurdering af muligheden for at øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at 
gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser.  
 
 
Optagne lån 
Lån skal optages efter Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og 
meddelelse af garantier m.v. 
 
Kommunens lån kan optages i danske kroner eller i euro, men for tiden optager vi kun lån i danske 
kroner, da der ikke er nogen rentebesparelse ved at optage lån i euro.  
 
Der er indgået gældsplejeaftale med 1 pengeinstitut. Der afholdes gældsplejemøder 2-4 gange årligt. 
Kommunens finansielle politik skal overholdes, i det det er fastlagt at mindst 40 % af gælden skal være 
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med fast rente, og 60 % kan være med variabel rente. Dette gælder kun for lånerammelån, som er 
ekskl. ældreboliglån, selvejende institutioner, færgeinvesteringer, skyldigt tilslutningsbidrag m.v.  
 
Låneformen til ældreboliger er lovbestemt.  
 
Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter til f.eks. byfornyelse, energispareprojekt, kommunale 
havne m.m. Hvis der skal lånes på andre anlægsområder, skal der indsendes ansøgning til Ministeriet, 
som så kan give lånedispensation til et givet projekt.  
 
Kommunen har søgt om lånedispensationer til budget 2017, og som det fremgår af tabellen har vi fået 
låneadgang til investeringer med effektiviseringspotentiale og lav likviditet.   
 
 
(Mio. kr.)  
 

Lånedispensationer Ansøgt beløb Låne-dispensation

Investeringer med effektiviseringspotentiale 46,7 7,4

Ordinære lånepulje 18,5 0,0

Lav likviditet 40,0 29,0

Lånedispensationer i alt 105,1 36,4  
 
 
Låneoptagelser kan specificeres som følger:  
 
(Mio. kr.) 

Optagne lån - KommuneKredit

Vedtaget 

budget 2016 
2016-priser

 Budget      

2017           
2017-priser

 Budget      

2018          
2017-priser

 Budget      

2019           
2017-priser

 Budget       

2020            
2017-priser

Lån til bet. af ejendomsskatter -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Byfornyelse 95% -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

Innovativt Energispareprojekt -14,5 -13,2 -10,2 -10,2 0,0

Lav likviditet -4,8 -24,8 -24,8 -29,8 -16,8

Lånepuljer Havnen -17,3 -19,7 -19,9 -25,8 -25,3

Lånedispesantioner -28,0 -7,4 -7,4 -7,4 -7,4

Låneoptagelse i alt -69,2 -69,8 -66,9 -77,8 -54,1  
 
Lån til Innovativt Energispareprojekt og havneområdet er tilpasset anlægsudgifterne, idet der er 
automatisk låneadgang på disse områder. Lån til lav likviditet er budgetlagt med 24,8 mio. kr. selvom vi 
har fået lånedispensation på 29,0 mio. kr.  
 
Nedenstående tabel viser gæld ultimo 2015: 

  
ECO Nøgletal   

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Langfristet gæld ekskl. ældreboliger og 
leasede aktiver 
 

 
 

17.636 

 
 

12.011 

 
 

10.478 

 
 

9.844 

 

Side 47



Budget 2017  Service og Økonomi 

Økonomiudvalget  
Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter 
 
______________________________________________________________ 

 
 

Udviklingen i kommunens samlede gæld fra år 2014-2020 fremgår af nedenstående graf. Tallene for 
2014 og 2015 er regnskabstal og tallet for 2016 er forventet ud fra forventet låneoptagelse og afdrag jf. 
seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2016. Restgælden for 2017-2020 er beregnet på baggrund 
af budgetlagt låneoptagelse og budgetlagte afdrag, herunder forventet overført låneoptagelse fra 2016 
til 2017 på 30,1 mio. kr.:  
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Udvalgets ansvarsområde 

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø-, Klima og Trafiks organisatoriske struktur: 

Serviceudgifter  

Natur og Klima varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: Landbrug, 
vandforsyning, jordforurening, natur, vandløb, VVM, jordvarme, affald, spildevand, varmeplan, energi og 
klimaområdet. 

Beredskab Beredskabsområdet dækker al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt 
forhold vedr. skorstensfejning. Beredskabet afvikler på brandskolen forskellige kurser for kommunalt ansatte, Falck 
og de maritime skoler. Fra 2016 overgik beredskabet til Beredskab Fyn i et fælles fynsk beredskab, som et §60 
selskab. 
 

Trafik og Infrastruktur (CETS) varetager drift og vedligehold af grønne områder og vejområdet herunder             
indsamling af vejdata. Afdelingen forestår projektledelse og gennemførelse af diverse bygge- og anlægsopgaver 
inden for vejområdet. Endvidere varetager afdeling administration og kontrol af parkeringsområdet, samt    
administration af kollektiv trafik og de kommunale kørselsordninger Almen skolekørsel, SBH-kørsel og lægekørsel. 

 
Ejendomsadministration dækker forskellige områder, herunder administration af husleje for kommunens 
ejendomme, administration af kommunens lånebiler, Risikostyring og forsikring, samt har ansvaret for kommunens 3 
kantiner, rådhusbetjentene og administrationen i CETS.  
 
Ejendomsservice tager sig af teknisk service, indvendig vedligeholdelse og rengøring i kommunens ejendomme. 
 
Rådgivning og Renovering varetager opgaver vedr. den kommunale bygningsmasse som ny, om- og tilbygning, 
udvendig vedligeholdelse og energieffektivisering. 
 
Svendborg Havn, Færge og Sundfart er kommunens maritime organisation.  Svendborg Havn, Færge og 
Sundfarts kerneopgave er at ”Skabe rammerne for det Maritimt Liv i Svendborg”. Maritimt liv er eksempelvis også liv 
på øerne, liv på havnekajerne mv.  
 
Svendborg Havn, Færge og Sundfart er havnemyndighed og ansvarlig for driften af kommunens erhvervs- og 
lystbådehavn samt anløbsbroer, vandarealer og sejlløb. Herudover faciliteter organisationen den maritime udvikling i 
”Fremtidens Havn” samt udnyttelse af havnenes rekreative muligheder, herunder markedsføring og branding. 
Endvidere varetages den kommunale rederidrift med sejlads med ø-færgerne og MS Helge.  
 
Indkomstoverførsler 

Området omfatter administrationen af kommunens udgifter og indtægter vedr. udlejningsboliger. 
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Natur og Klima 

 

• Arbejder for at sikre samspillet mellem 
natur, miljø, klima, borgere og erhverv, så 
der sikres balance mellem beskyttelsen og 
benyttelsen. Det sker gennem kompetent 
sagsbehandling, hvor samspillet og 
hensynene vurderes konkret i hver enkelt 
sag. 

Indsatsområder i 2017 omfatter: 

• Implementering af de statslige 
vandområdeplaner og Natura 2000-planer, 
herunder etablering af en række vådområde-
og vandplanprojekter. 

• Færdiggørelse af revision af vandløbsregulativer. 

• Forberedelse af nyt, særskilt udbud af 
vandløbsvedligeholdelsesopgaven. 

• Virkeliggørelse af Masterplan for regn- og 
spildevand, bl.a. i forbindelse med revision af 
spildevandsplan. 

• Nye planer vedrørende grundvandsbeskyttelse. 

• Fokusering af Svendborg Kommunes Klima- 
og Energipolitik på indsatser, der resulterer 
i målbare reduktioner af CO2-udledningen. 

• Færdiggørelse af den første overordnede 
varmeplan for Svendborg Kommune. 

• Bidrag til Kommuneplan 2017, særligt 
indenfor energi- og vindmølleplanlægning 
(fuld revision) og natur (ajourføring). 

Implementering af ny lovgivning og nye 
servicemål på husdyrbrugsområdet. 

 

Trafik og Infrastruktur 

 

Indsatsområderne i 2017 omfatter: 

Primo 2017 gennemføres 4-årigt genudbud af 
driftsopgaverne indenfor de grønne områder og 
vejområdet med ikrafttræden 1. april 2017. 

Der vil også i 2017 være et fortsat fokus på 
opfølgning af de udarbejdede ydelses-beskrivelser i 
forhold til udbudte opgaver ved drift af grønne 
områder, veje m.m. Dette skal medvirke til at sikrer 
omkostnings-styringen og kvaliteten i 
opgaveløsningen. 

I 2016 blev ”Udviklings- og strategiplan for grønne 
områder” udarbejdet. Denne handleplan tænkes 
forelagt politisk i 2017 og er værktøjet for prioritering 
af økonomiske midler og opgaver, der skal sikre 
realisering af den visionære ”Plan for Grønne 
Områder” der blev politisk vedtaget i 2014.  
 
I 2016 gennemføres en trafiksikkerheds-inspektion 
som opfølgning på Trafiksikker-hedsplan 2015-19. 
 
I 2017 vil der blive gennemført afdækning af 
potentielle områder for eventuel konkurrence-
udsættelse. Dette arbejde vil tage udgangs-punkt i de 
2 udviklings- og strategiplaner for henholdsvis det 
grønne område og vejområdet.  
 

Ejendomsadministration 

 

Ejendomsadministration vil i 2017 fokusere på: 

• Arealeffektivisering 

• Effektivisering af udgifter til alarmer på 
kommunens bygninger 

• Tilpasning af boliger til social udsatte 

 

Beredskab  

 

• Beredskabets opgaver overgik pr. 1. januar 
2016 til Beredskab Fyn, hvorefter de fremtidige 
mål for området varetages af den nye 
bestyrelse (beredskabskommision) på vegne af 
de ni ejer kommuner. 

Ejendomsservice 

 

Ejendomsservice vil i 2017 have fokus på: 

• Udmøntning af harmonisering og 
effektivisering af alarmer 

• Genudbud på rengøringsområdet 

• Fortsat harmonisering af ejendomsdrift og 
opnåelse af effektiviseringskrav 

• Struktureret drift af ejendomme efter 
udarbejdelse af årshjul 

Gennemføre strategi for kompetenceudvikling 
af medarbejdere 
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Svendborg Havn, Færge og Sundfart 

 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart vil i 2017 
have fokus på: 

• Sikring af havnens værdier II – 
Gennemførelse af anlægsprogram. 

• Organisationstilpasning  

• Færge- og øhopskoncept til øerne 

• ”Et Øhav i Verdensklasse”  

• Lystbådehavne  

 

Rådgivning og Renovation 

 

Rådgivning og Renovering vil i 2017 fokusere på: 

• Understøtte arealeffektiviseringen 

• Foretage planlagt bygningsvedligeholdelse på 
baggrund af bygningsregistrering 

• Det Innovative Energispareprojekt 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2017 2018 2019 2020

Mistet lejeindtægter Jessens Mole 3A 0,1 0,1 0,1 0,1
Frederiksøen lejetab partnerskabsaftaler 0,7 0,7 0,7 0,7
Overførsler til 2015 1,5 0,0 0,0 0,0
Tilbageført overførsler fra 2017-2016 -1,2 0,0 0,0 0,0
Indsamling af bæredygtige batterier fra EBK 0,1 0,1 0,1 0,1
Effektiviseringspulje 2015 - Beredskab -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Toiletfaciliteter Frederiksø - afledt drift 0,4 0,4 0,0 0,0
Børnehuset og Hus 53 fra BU til CETS 0,3 0,3 0,3 0,3
Pris- og Lønfremskrivning 3,4 3,4 3,4 3,4
Uomgænglighedsnotat  div. områder 2,0 1,7 0,8 0,7
Org. tilpasning myndigheds- og planopgaver på vejområdet -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Rammebesparelse -1,7 -1,7 -1,7 -1,7
Arealefftektivisering 0,0 0,0 -2,0 -4,0
Diverse -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Budgetændringer drift i alt 2,5 2,0 -1,3 -3,4

 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2016 
og det vedtagne budget 2017-20 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Vedtaget 
budget 2016 
2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Natur og Klima 12,9 13,3 13,0 13,0 13,0

Beredskab 11,2 9,5 9,5 9,5 9,5

Trafik og Infrastruktur 83,5 88,3 88,0 87,3 87,3

Ejendomsadministration 34,4 30,8 30,8 28,8 26,8

Ejendomsservice 104,5 105,0 102,7 102,7 102,7

Rådgivning og Renovering 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5

Havn og Færger 5,5 7,0 7,0 6,4 6,3

Serviceudgifter i alt 257,3 259,2 256,4 253,2 251,1

Indkomstoverførsler

Huslejeindtægter 5.30 boliger -11,2 -11,1 -11,4 -11,7 -11,9
Teknisk servicepersonale Distrikt 8 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4
Indkomstoverførsler i alt -9,9 -9,8 -10,0 -10,3 -10,6

Udvalget for MKT i alt 247,4 249,5 246,4 242,9 240,5
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Økonomisk redegørelse 
 
Drift: 
 
Serviceudgifter  
Driftsbudgettet for 2017 udgør ca. 259,2 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 2,5 mio. kr. i 
forhold til budgetoverslagsåret 2017 i det vedtagne budget 2016. 
 
Stigningen skyldes primært tilførsel af budget til ikke realiserbare lejeindtægter samt toiletfaciliteter på 
Frederiksøen samt div. uomgængelige udgifter til bl.a. kollektiv trafik og flygtningeboliger.  
 
Området er også blevet tilført den almindelige pris- og lønfremskrivning samt overførsler fra 2015. På 
baggrund af en organisationstilpasning omkring myndigheds- og planopgaver på vejområdet er der 
flyttet midler til Erhverv-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget. 
 
I forbindelse med budgetforliget 2017 blev der fastsat en årlig rammebesparelse på 1,658 mio. kr. for hele 
området samt 2,0 mio. kr. til arealeffektivisering fra 2019, stigende til 4,0 mio. kr. i 2020. 
 
Indkomstoverførsler 
Driftsbudgettet for 2017 udgør 9,8 mio. kr. netto, hvilket er lig med budgettet i forhold til 
budgetoverslagsåret 2017 i det vedtagne budget 2016. 
 

 

Natur og Klima: 

Rammebetingelser 
Området er underlagt en række sektorlove, herunder miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven, 
vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, 
kystbeskyttelsesloven, planloven, miljømålsloven med flere. 
 
En del af Langeland og Ærø Kommuners opgaver på natur- og miljøområdet løses af Svendborg 
Kommune gennem det forpligtende samarbejde. 
 

Derudover indgår området i kommuneplanen og er underlagt regionens råstofplan samt statens 
vandområdeplaner og Natura 2000-planer. Miljømålsloven forpligter kommunen til at gennemføre 
vandområdeplaner og Natura 2000-handleplaner. 
 

Hvad vil vi i 2017:  

 
Tema: Naturindsatser – Natura 2000-planer 
 
Mål: I 2017 og årene fremover vil kommunen implementere de nye Natura 2000-planer. 
 
Vejen til målet: Staten offentliggjorde medio 2016 de nye Natura 2000-planer, og kommunen har 
efterfølgende udarbejdet handleplaner for de fire Natura 2000-områder vi har ansvaret for, som efter politisk 
vedtagelse skal implementeres. De bevillingsmæssige rammer for Natura 2000-indsatsen udgør fra 2017 kr. 
600.000 årligt, som i øvrigt søges suppleret via statslige tilskudsordninger. 
 
Tema: Forbedring af vandmiljøet – vådområde- og vandplanprojekter 
 
Mål: I 2017 og årene fremover vil kommunen gøre en særlig indsats for at forbedre vandmiljøet i og 
omkring Svendborg Kommune. 
 
Vejen til målet: Det vil ske ved implementering af statens vandområdeplaner, herunder ved at 
etablere vandplanindsatser i vandløb og vådområdeprojekter med henblik på at reducere udledningen 
af kvælstof. 
Tema: Vandløbsvedligeholdelse – regulativer og udbud 
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Mål: I forbindelse med udarbejdelsen af vandløbsregulativer for de offentlige vandløb inddrages de berørte 
lodsejere. Vedligeholdelsen skal efterfølgende i nyt udbud. 
 
Vejen til målet: Revision af vandløbsregulativer afsluttes i 2017. Der vil blive afholdt en række 
borgermøder, ligesom berørte lodsejere vil få mulighed for at booke korte møder med administrationen, 
hvor der kan stilles opklarende spørgsmål, og hvor betydningen for den enkelte lodsejer konkretiseres. 
 
Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb skal i nyt udbud i løbet af 2017. Dette sker parallelt med 
vedtagelsen af nye vandløbsregulativer. 
 
 
Tema: Spildevandsplanlægning – Masterplan og spildevandsplan 
 
Mål: Revision af spildevandsplan med vedtagelse ultimo 2017 
 
Vejen til målet: Masterplan for regn- og spildevand blev politisk vedtaget i 2016, og skal nu virkeliggøres 
og sætte rammer for en tidssvarende regn- og spildevandshåndtering. Masterplanen indgår derfor som 
grundlag for revision af kommunens spildevandsplan i 2017. Der etableres en tværgående arbejdsgruppe 
med deltagere fra Vand & Affald A/S, Team Plan og Geodata, CETS, Økonomi og Natur og Klima. Fokus vil 
især være på kommunikation med involverede lodsejere, LAR og anden tilbageholdelse af overfladevand, 
samt højvandssikringer af bygninger, kældre mv. ved skybrud og højvande. 
 
 
Tema: Nye planer for grundvandsbeskyttelse 
 
Mål: Sikring af god, tilstrækkelig og sikker grundvandsforsyning til Svendborg Kommunes borgere. 
 
Vejen til målet: Vandforsyningsplan 2017 forventes at blive politisk behandlet i 2017, tillige med forslag 
til Indsatsplan Sydøstfyn og Faaborg-Egebjerg. 
 
Samarbejdet med Region Syddanmark om forurenede grunde fortsættes i 2017 for at sikre ”mest godt 
grundvand for pengene” i regionens indsats med grundvandsbeskyttelsen i Svendborg Kommune. Der 
fokuseres på undersøgelser af både industrigrunde og gamle lossepladser. 
 
Arbejdet med at meddele vandindvindingstilladelser til enkeltindvindere, hvor retten til indvinding er 
udløbet, fortsættes i 2017. Det drejer sig om ca. 500 indvindere. 
 
 
Tema: Fokusering af kommunens klima- og energipolitik 
 
Mål: På klima- og energiområdet vil der være fokus på at reducere CO2-udledningen og derved leve op 
til det fastlagte mål for omstilling af samfundet til vedvarende energi. 
 
Vejen til målet: I 2017 fortsætter samarbejdet med Go2Green, Bæredygtigt Fællesskab, Energitjenesten, 
andre kommuner, m.fl., og der igangsættes konkrete handlinger og aktiviteter, som bidrager til en direkte 
reduktion af energiforbrug eller omstilling til vedvarende energikilder og dermed en direkte effekt på CO2-
regnskabet. Desuden vil der være fokus på skovrejsning. Endvidere styrkes dialogen og samarbejde med 
forsyningsselskaberne om fremtidens varmeforsyning. 
 
 
Tema: Varmeplanlægning 
 
Mål: At få færdiggjort og implementeret en ny varmeplan for Svendborg Kommune med henblik på at 
sikre og fremme den samfundsøkonomisk mest fordelagtige energiproduktion til bygningers opvarmning 
og forsyning med varmt vand. 
 
Vejen til målet: Arbejdet omfatter bl.a. kortlægning af fokus- og indsatsområder indenfor såvel kollektiv 
som individuel varmeforsyning, afholdelse af møder og løbende tæt dialog med forsyningsselskaber, 
orientering af borgere om den nye varmeplan, samt tæt parløb og koordinering omkring Energiplan Fyn 
med sekretariatet i Miljø Forum Fyn. 
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Tema: Kommuneplan 2017 
 
Mål: Bidrag til Kommuneplan 2017, særligt indenfor energi- og vindmølleplanlægning (fuld revision) og 
natur (ajourføring). 
 
Vejen til målet: Natur og Klima er faglig ansvarlig for revision af energi-og vindmølleplanlægnings- og 
naturtemaerne i Kommuneplan 2017, og vil i den forbindelse deltage i de nedsatte projekt- og 
arbejdsgrupper, medvirke i borgermøderne, sikre koordinering med Miljøforum Fyn om samordning med 
Energiplan Fyn, samt koordinere med øvrige fynske kommuner om udarbejdelse af Grønt Danmarkskort. 

 
Tema: Ny lovgivning og nye servicemål på husdyrbrugsområdet 
 
Mål: Sikre implementering af ny husdyrlov og at nye servicemål kan overholdes med udgangen af 
2017. 
 
Vejen til målet: 
Der vil løbende være opfølgning på og deltagelse i møder, ERFA-netværk mv. der informerer om den nye 
husdyrlov, der træder i kraft 1. august 2017. I forhold til at sikre, at de nye servicemål kan overholdes, vil 
der være fokus på, at allerede indsendte ansøgninger afsluttes sådan, at nye ansøgninger kan påbegyndes 
hurtigt efter modtagelsen. Endelig vil der også arbejdes med opdatering af skabeloner, der anvendes ved 
udarbejdelse af miljøgodkendelser, breve mv. 
 
 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

Natur og Klima

Vedtaget 
budget 2016 

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Naturforvaltningsprojekter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Natura 2000 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Vandløbsvæsen - Fælles formål 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

Vedligeholdelse af vandløb 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Miljøbeskyttelse m.v. 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6

Klima og Energi 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9

Løn samt øvrige kt. 6 m.m. 8,2 8,4 8,4 8,4 8,4

Natur og Klima i alt 12,9 13,3 13,0 13,0 13,0
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift: 
 

Overførsler fra 2015 til budget 2017 er på 0,259 mio. kr. fordelt ud på flere områder. 
 
Der er vedtaget en rammebesparelse på 0,341 mio. kr. fra 2017 og frem, hvoraf størstedelen er på 
Klima og Energi området. Rammebesparelsen er ikke udmøntet i ovenstående tabel endnu. 
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Tabeller og nøgletal  

 

 
2011 2012 2013 

 
2014* 

 
Indbyggertal i året (Antal) gennemsnitlig 

 
58.632 

 
58.424 

 
58.138 

 
57.979 

 
Samlet netto-CO2-emission i Svendborg 

Kommune (Tons/År) 

 
 

429.997 

 
 

415.855 

 
 

410.943 

 
 

222.080 
 
CO2 udledning per person (Tons/år) 

 
7,3 

 
7,1 

 
7,1 

 
4,0 

 
Udviklingen i CO2 udledning (2011 er 

udgangspunkt) 

 
 
100,0 

 
 

97,1 

 
 

97,1 

 
 

55,0 

* Tallet er beregnet i et nyt IT-værktøj (Energi- og CO2-regnskabet) fra Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet, som er offentliggjort den 26. oktober 2016. IT-værktøjet erstatter den CO2-
beregner, som tallene fra 2011-2013 er beregnet i. Beregningen er for kommunen som samfund. 
 

Svendborg Kommune har siden 2013 været Klimakommune og derved forpligter vi os til årligt at reducere 
CO2-udledningen med minimum 2 % og minimum 5 år frem i tiden. Per 31. oktober 2016 er vi 
Klimakommune Plus, som den kun anden kommune i landet. Det er en udvidelse af klimakommune-
ordningen, hvor Danmarks Naturfrendingsforening giver kommunerne mulighed for at synliggøre nogle 
af de aktiviteter, som ikke tæller direkte med i CO2-regnskabet for kommunen som virksomhed. 
 

Tal for 2015 er først tilgængelige i beregningen i december 2016. 

 

Beredskab: 

Rammebetingelser 
Beredskabsområdet er underlagt Beredskabskommissionen, som er politisk ansvarlig. Området vedrører 
al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. 

 

Hvad vil vi i 2017: 

 

Beredskabets overgik pr. 1. januar 2016 til Beredskab Fyn, hvorefter de fremtidige mål for området 
varetages af den nye bestyrelse (beredskabskommision) på vegne af de ni ejerkommuner. 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

Beredskab under 

Ejendomsadministration (CETS)

Vedtaget 

budget 2016 

2016-priser

 Budget      2017          

2017-priser

 Budget      

2018          

2017-priser

 Budget      

2019           

2017-priser

 Budget       

2020            

2017-priser

Drift

Beredskab 11,2 9,4 9,4 9,4 9,4

Beredskab i alt 11,2 9,4 9,4 9,4 9,4
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Trafik og Infrastruktur: 

Rammebetingelser 
Trafik og Infrastruktur er organisatorisk opdelt i 3 Team: Team Park og Vejdrift, Team anlæg og Team 
Trafik. 
 
Området er underlagt nogle bindende kontraktforhold gennem 15-årig Funktionsudbud og 4-årig 
Partneringsaftale på vejområdet. På området for drift og vedligeholdelse af Svendborg Kommunes Veje 
og Grønne områder er indgået 4-årig driftskontrakt med HedeDanmark. 
 
Team Park og Vejdrift, Team anlæg og Team Trafik opererer inden for Bekendtgørelse om anvendelse 
af vejafmærkning, Lov om privat fælleveje, Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Bekendtgørelse af 
lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Svendborg Kommunes Vinterregulativ, 
Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder, Bekendtgørelse om vejafmærkning, Naturbeskyttelsesloven, 
Skovloven, Lokalplaner, Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Vandløbsloven, 
Spildevandsloven, Bekendtgørelse om vejbelysning og Parkerings bekendtgørelse for Svendborg Kommune. 
Desuden varetages opgaver indenfor befordring tilknyttet sundhedsloven, lov om trafikselskaber og lov 
om folkeskolen. 

 

Hvad vil vi i 2017: 

Tema: Opmåling og klassificering af vejområdet og grønne områder 
I 2017 vil udarbejdelse af handleplaner for realisering af ”Udviklings- og strategiplanen for vejområdet” 
have høj prioritet. ”Udviklings- og strategiplanen for vejområdet” blev politisk godkendt i 2016. 
Handleplanerne er et hjælpeværktøj til at fastholde fokus på strategisk vedligeholdelse og planlægning 
for indhentning af eventuelt efterslæb indenfor vejområdet over en årrække. Der sættes som 
udgangspunkt fokus på områderne fortove, skilte og vejafmærkning. Grundlaget for handleplanerne er 
de detaljerede opmålinger og klassificeringer inden for vejområdet, der er gennemført i 2015 og 2016.  
 
I 2017 skal der gennemføres genudbud af driftskontrakten for entreprenørydelserne i Svendborg Kommune. 
Den gennemførte dataindsamling i 2015 og 2016 giver et kvalitetsløft af det udbudsmateriale der knytter 
sig til genudbuddet og der imødeses driftsoptimering på området. 

I 2016 blev der udarbejdet forslag til ”Udviklings- og Strategiplan for Grønne områder”. Denne er 
planlagt forelagt til politisk godkendelse primo 2017. Denne plan danner grundlag for budgetmæssige 
drøftelser, således den i 2014 politisk vedtagne ”Den grønne plan” kan realiseres.   
 
Udarbejdelse af de nævnte Udviklings- og strategiplaner giver mulighed for vurdering af hvilke områder 
der kan være potentielle for yderligere udbud. Eksempelvis vil skilteområdet blive vurderet i 2017 for 
om muligt at dette område konkurrenceudsættes i form af rammeudbud eller partnering. 
 
Borgerne skal opleve, at Svendborg Kommune udøver en professionel og effektiv håndtering af såvel 
små som store sager, således man får mere for mindre. 
 
 
Mål: 
Målet for 2017 er at: 

• få gennemført genudbud af entreprenørydelserne i Svendborg Kommune og gennem et optimeret 
udbudsgrundlag opnå driftsoptimering. 

• få gennemført genudbud af partneringsaftale på asfaltområdet gældende for Svendborg by.  
• at få afdækket muligheder for gennemførelse af konkurrenceudsættelse af skilteområdet.  

 
 
Vejen til målet: 
I 2017 fortsætter vi med at have fokus på strategisk vedligeholdelse og driftsoptimering, da dette en af 
vejene til ”mere for mindre og til at levere sikker drift”. Supplerende udarbejdes handleplaner der sikrer 
grundlaget for realisering af ”Udviklings- og strategiplanen for Vejområdet”. 
 
Registreringer af alle vejelementer ajourføres løbende, da indsamlede data anvendes for ajourføring af 
diverse driftsplaner, arbejdskort, handleplaner og sikring af et optimalt udbudsmateriale.  
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2017 fortsættes endvidere det fokus på øget tværfagligt samarbejde med de involverede entreprenører, 
som der med succes blev fokuseret på i 2015 og 2016. Dette fokus har på flere områder medført en 
mere enkel opgavehåndtering med billigere enhedspriser til følge. Dette har givet yderst 
konkurrencedygtige priser på en lang række områder, hvoraf kan nævnes oprensning af gadebrønde, 
afmærkning af veje, vedligehold af grusveje og stier etc. 

 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

Trafik og Infrastruktur

Vedtaget 
budget 2016 

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Offentlige toiletter 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Grønne områder 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Skove 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Badevandundersøgelser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Standardopgaver for andre områder 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Veje fælles formål 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0

Parkering -1,5 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Vejvedligeholdelse 21,7 28,1 28,1 28,1 28,1

Vintertjeneste 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1

Kollektiv trafik  26,2 27,1 26,9 26,2 26,2

SBH-kørsel 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Almen skolekørsel 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Lægekørsel 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Sydfyns Flyveplads 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6

Kystbeskyttelse 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Konto 6 6,4 4,7 4,7 4,7 4,7

Stadepladser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trafik og Infrastruktur i alt 83,5 88,3 88,0 87,3 87,3
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

I forbindelse med budgetforliget for 2017 er der besluttet rammebesparelser for ca. 0,49 mio. kr. samlet 
på følgende områder: Græsslåning, broer og bygværker, busdrift, Lægekørsel, SBH-kørsel og skolekørsel. 
Nævnte rammebesparelser er ikke indarbejdet i ovenstående tabel endnu. Herudover ønskes politisk 
indarbejdet midler til etablering af Rødskebølle hundeskov. De endelige projekt skal besluttes på næste 
MKT-møde den 5. december 2016. 
 
Af øvrige økonomiske budgettilpasninger jf. ovenstående tabel kan nævnes følgende. På baggrund af 
organisationsændring af myndigheds- og planopgaver på vejområdet der flytte 4 medarbejder til Byg, 
Vej og Industrimiljø under EBK. Budgettet er blevet påvirket under veje fælles formål, Konto 6 og 
stadepladser.  
 
Den store afvigelse under vejvedligeholdelse skyldes, at der til budget 2016 blev indarbejdet en 
forventet indtægt på ca. 6,0 mio. kr. fra Vand og Affald A/S vedrørende vejafvandingsbidrag i 2016, 
samt en budgetnedskrivning af vejafvandingsbidraget på 2,6 mio. kr. fra 2016 og frem. 
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Svendborg Havn, Færge og Sundfart: 

Rammebetingelser 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart står for driften af kommunens havne og broer mv. samt 
varetagelsen af den kommunale rederidrift. 

 

Hvad vil vi i 2017: 

Tema: Sikring af havnens værdier II – Gennemførelse af anlægsprogram 

Der er i de kommende år afsat en udvidet rådighedsramme til akutte genoprettende anlægsopgaver på 
havneområdet. De i 2017 prioriterede projekter vil blive gennemført.   
 
Mål:  
Sikring af Havnens værdier. 
 
Veje til målet: 
Projekterne vil blive udført i et samarbejde mellem havneadministrationen, Rådgivning og Renovering 
samt Trafik og Infrastruktur. 

 

Tema: Organisationstilpasning 
Der vil de kommende år være fokus på at tilpasse den maritime organisations ressourcer og 
kompetencer til fremtidens opgaver, der er under forandring som følge af, at  

• ”Fremtidens Havn” rykkere nærmere og nye opgaver og muligheder opstår mens andre 
forsvinder. 

• opgaveporteføljen ændres efterhånden som havneorganisationen implementeres i CETS 
struktur. 

• aktiviteterne i erhvervshavnen aftager 
• der sættes fokus på udnyttelse af øhavets potentialer i forhold til eksempelvis 

o drift og udvikling af havne i ”et øhav i verdensklasse”, den sydfynske sejler destination. 
o at have sigte på fremtidens færgeinfrastruktur og dermed øernes eksistens- og 

udviklingsgrundlag. 
 
Mål: 
En bæredygtig organisation i balance, som er i stand at ”skabe rammerne for maritimt liv i Svendborg”. 
 
Veje til målet: 
Gennem en løbende proces, hvor de involverede parter inddrages. 
 

Tema: Færge- og øhopskoncepter 
I 2017 vil vi forfølge den succes, som blev skabt i 2016, hvor Hjortøboen blev sat ind som øhopsfærge 
mellem Svendborg og Faaborgs øgrupper. Det vil blive forsøgt at skabe ekstern finansiering til 
udvikling af ”Øhop Sydfyn”, som i sommermånederne i en 2-årig forsøgsperiode skal skabe 
fundamentet for et øhopskoncept, der på tværs af kommunegrænser kan sammenbinde øerne i det 
Sydfynske Øhav til en samlet turistdestination. 
 
Projektet er et tværkommunalt samarbejde med afsæt i Svendborg og Faaborg Kommune og omfatter 
indsættelse af 2 mindre person- og cyklefærger, videreudvikling af det nuværende 
færgebookingsystem mv.  
 
Mål: 
At udvikle et øhopskoncept, der på den lange bane er økonomisk bæredygtigt, og som kan 
implementeres i hele det Sydfyske øhav. Det skal være med til at skabe udvikling og forbedre 
forretningsgrundlaget for øernes eksisterende såvel som nye turisme- og servicevirksomheder. 
 
Veje til målet: 
Via fondsansøgninger, fælleskommunal samarbejde, inddragelse af interessenter på øerne og 
markedsføring af konceptet. 
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Tema: Et øhav i verdensklasse  
Udvikling at sejlerdestinationen ”Et øhav i verdensklasse” vil i 2017 bl.a. omfatte stjernecertificering af 
de første havne, etablering af infocentre samt videreførelse markedsføring på Hanseboot messen i 
Hamborg samt muligvis også på bådmessen i Fredericia. 
 
Mål: 
At tiltrække endnu flere købestærke turister til det sydfynske. 
 
Veje til målet: 
Ved implementering af stjernecertificering af havnene, branding af det sydfynske øhav, etableringen af 
infocentre samt deltagelse i bådmesserne i Hamborg og Fredericia. 
 

 

Tema: Lystbådehavne 
I 2017 vil det blive forsøgt at optimerer samarbejdsgrundlaget mellem havneadministrationen og 
lystbådehavnens brugere / interessenter ved at udfordre det eksisterende grundlag. Hensigten er i 
fællesskab at udnyttet lystbådehavnens potentialer bedst mulig til glæde for alle. 
 
 
Mål: 
At udnytte lystbådehavnens potentialer optimalt. 

 
 
Veje til målet: 
Gennem en konstruktiv dialog vil der blive skabt grobund for udvikling at nuværende grundlag.  
 
 

Økonomisk oversigt for politikområdet 

Svendborg Havn, Færge og 
Sundfart

Vedtaget 
budget 2016 
2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Færgedrift 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5

Havne -1,8 -0,5 -0,5 -1,1 -1,2

Havn og Færger i alt 5,5 7,0 7,0 6,4 6,3
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Nettodriftsbudgettet i 2017 udgør 7,0 mio. kr. fordelt med 7,5 mio. kr. på Færgedrift og -0,5 mio. kr. på 
Havnen. Nettodriftsbudgettet er 1,5 mio. kr. større end i 2016. Årsagen til denne stigning kan overordnet 
henføres til:  
 
• Øget driftsudgifter forbundet med midlertidig toiletbygning på Frederiksøen 0,4 mio. kr. 
• Flytningen af rengøring til CETS – Ejendomsservice -0,4 mio. kr. 
• Udligning af ikke realiserbare lejeindtægter 1,4 mio. kr. 

o Salg af Jessens Mole 9 og 11 
o Partnerskabsaftaler samt DMfL på Frederiksøen 

• Tilskud til nedsættelse af takster vedr. godstransport og persontransport 0,2 mio. kr. 
 
Herudover er der vedtaget en rammebesparelser på 0,069 mio. kr. fra 2017 og frem. Denne er endnu ikke 
udmøntet i ovenstående tabel. 
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Tabeller og nøgletal  

 
Løbende priser 

 
 
Skibsanløb/godsomsætning 
 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 

 
2014 

 
2015 

 
Skibsanløb* 

 
43 

 
29 

 
36 

 
54 

 
51 

      

 
Udlosset gods, fra udland (ton) 

 
30.188 

 
21.450 

 
39.628 

 
33.572 

 
26.896 

 
Udlosset gods, fra indland (ton) 

 
21.692 

 
12.211 

 
17.565 

 
23.464 

 
133 

      

 
Indladet gods, til udland (ton) 

 
15.448 

 
- 

 
15.316 

 
51.853 

 
64.523 

 
Indladet gods, til indland (ton) 

 
5.936 

 
1.764 

 
- 

 
2.361 

 
12.188 

*Skibsanløb for skibe ankommet/afgået med gods. 
 

 

Ejendomsadministration 

Rammebetingelser 

Ejendomsadministration varetager sekretariatsopgaver for CETS, administration af sociale og almene 
boliger, udlejning, udlån og forpagtning af kommunal ejendom, leje af anden ejendom, køb og salg af fast 
ejendom, forsikring og risikostyring, kommunale biler, hegnssyn, rådhusbetjente og kantiner.  
Ejendomsadministration er herudover ansvarlig for arealeffektivisering. 
 
Opgaverne er underlagt en del lovgivning, herunder lejelovgivningen, erstatningsansvarsloven, 
hegnsloven og udbudsbekendtgørelsen.  
  
 

Hvad vil vi i 2017:  

Tema:  
Arealeffektivisering 
 
Mål:  
Målet er at få en bedre udnyttelse af kommunens bygningsarealer og opnå driftsbesparelser. 
Der skal i 2018 være opnået en driftsbesparelse på 2 mio. kr. og yderligere 2 mio. kr. i både 2019 og 
2020. 
 
Veje til målet:  
CETS og økonomiafdelingen er ved at udarbejde nøgletal for arealanvendelsen og driften af kommunens 
bygninger, som ligger klar ved udgangen af 2016.  
 
Nøgletallene anvendes sammen med det øvrige datagrundlag herunder vedligeholdelsesstand til at pege 
på bygninger og lejemål, som man bør overveje at skille sig af med. Dette potentiale fremlægges til 
politisk behandling, hvorefter administrationen udarbejder konkrete løsninger til, hvordan man kan 
placere de aktiviteter, der er i de pågældende bygninger og lejemål på ny.  De største af potentialerne 
fremlægges til budgetforhandlingerne. 
 
Man må forvente, at både potentialerne og de konkrete løsninger vil kunne berøre eksisterende strukturer 
og serviceniveau for dagtilbud, skoler, social- og ældreområdet mv.   
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For at kunne arealeffektivisere må man forvente, at de forskellige typer af brugere deler bygninger på 
samme måde som på Stenstrup Plejecenter, hvor der er gjort plads til en heldagslegestue, og 
folkebiblioteket på Thurø Skole. 
 
Frigjorte bygninger og lejemål sælges eller opsiges, og der er således enighed om, at ledigblevne 
bygninger ikke - eller kun helt undtagelsesvis - kan tages i anvendelse til andre kommunale eller til 
kommunalt støttede formål. 
 
Der må påregnes, at det vil være nødvendigt at foretage anlægsinvesteringer for at kunne opnå de 
fremadrettede driftsbesparelser. 
 
 
Tema:  
Tilpasning af udbud af sociale boliger. 
 
Mål:  
Tilpasning af udbud af sociale boliger foretages for at tilbyde boliger, som passer til borgernes behov og 
minimere antallet af husordenssager. 
 
Veje til målet:  
Der udarbejdes i samarbejde med social og sundhed en handleplan for boliger til udsatte, således at 
udbud passer til behovet. Det forudsættes, at tilpasningen kan indebære afvikling og tilførsel af boliger. 

Økonomisk oversigt for politikområdet  

(mio.kr.) 

Ejendomsadministration

Vedtaget 

budget 2016 

2016-priser

 Budget      

2017          

2017-priser

 Budget      

2018          

2017-priser

 Budget      

2019           

2017-priser

 Budget       

2020            

2017-priser

Drift

Husleje 16,6 13,8 13,8 13,8 13,8

Forsikring 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1

Kantine 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8

Administration CETS 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8

Betjente 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0

Almene boliger -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Risikostyring/forsikring 4,2 5,1 5,1 5,1 5,1

Biler 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

Flygtninge boliger 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5

Takstinstiturioner 0,0 4,1 4,1 4,1 4,1

Besparelser/bufferpulje 0,7 -6,6 -6,7 -8,7 -10,7

Ejendomsadministration i alt 34,5 30,8 30,7 28,7 26,7

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Afdelingerne i CETS har været igennem en større intern økonomisk tilpasning (retvisende budgetter) i 
2015 og 2016, som har haft indvirkning på budgetterne i Ejendomsadministration fra 2017 og frem. 
 
Ændringerne skyldes primært de retvisende budgetter samt overførsler fra 2015. 
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Hele MKT’s rammebesparelse på 1,658 mio. kr. er placeret under Ejendomsadministration, hvoraf egen 
andel af rammebesparelsen er på 0,315 mio. kr. fra 2017 og frem. Det samlede beløb er endnu ikke 
udmøntet i ovenstående tabel. Herudover blev det besluttet, at der skulle arealeffektiviseres for yderligere 
2,0 mio. kr. i 2019, stigende til 4,0 mio. kr. i 2020. 

 

Tabeller og nøgletal  

Løbende priser 

Ejendomsadministration  
Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget    
2019 

Budget  
2020 

      

Risikostyring 
Arbejdsskader (1.000 kr.) 

      

 
- Erstatninger og fonde 

 
637 

 
1.844 

 
1.844 

 
1.844 

 
1.844 

 
- Antal arbejdsskader: 

  
 

 
 

 
 

 

 
- Ulykker 

 
287 

 
220 

 
250 

 
250 

 
250 

Risikostyring øvrige skader 
(1.000 kr.) 

     

 
- Præmier 

 
4.356 

 
4.356 

 
4.356 

 
4.356 

 
4.356 

 
- Erstatninger og fonde 

 
2.300 

 
1.962 

 
2.333 

 
2.333 

 
2.333 

  
- Antal tingskader 

 
189 

 
115 

 
150 

 
150 

 
150 

 

Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade. Den samlede risiko for kommunen er i 
forbindelse med regnskab 2015 aktuarmæssigt opgjort til 66,3 mio. kr. Saldoen er optaget i 
kommunens balance, som hensat forpligtelse. 
 

Ejendomsservice 

Rammebetingelser 

Ejendomsservice - som tager sig af teknisk service, rengøring og indvendig vedligeholdelse - er opdelt i 8 
distrikter. 6 af distrikterne er geografisk opdelte ud fra skoler og daginstitutionsområdet. De 2 sidste 
distrikter er tværgående og relaterer sig til idrætsområdet og social-/ældreområdet. 

På rengøringsområdet er området underlagt nogle bindende kontraktforhold på 49 institutioner med 
henholdsvis Absolut Rengøring og AlliancePlus. Disse aftaler udløber 31. oktober 2017 og området skal 
genudbydes jf. politisk beslutning. 

 

Hvad vil vi i 2017:  

Tema: Udmøntning af harmonisering og effektivisering af alarmer 
 
Mål: CETS har en officiel målsætning om i 2018 at kunne spare 10% ved en effektivisering af alarmer. 
Det forventes dog, at der vil kunne opnås nogle effektiviseringsgevinster allerede fra 2017, som dog er 
indregnet i budgetterne for 2017. 
 
Veje til målet: Indledende og grundigt analysearbejde. Herefter valg af fremtidigt serviceniveau. 
Afslutningsvis forhandling med selskaber. Udover den forventede effektiviseringsgevinst skal der også 
tages højde for udskiftning af udtjente og forældede alarmanlæg. 
Der er udarbejdet en konkret strategi på dette område, som vil blive fulgt. Arbejdet foregår i tæt 
samarbejde mellem Risikostyring og Ejendomsservice. 
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Tema: Genudbud på rengøringsområdet 
 
Mål: Nye rengøringskontrakter med virkning fra 1. november 2017. 
 
Veje til målet: Udarbejdelse af udbudsmateriale til politisk godkendelse. Tildelingskriterier skal besluttes. 
Jf. politisk beslutning udbydes de enheder, hvor der i forvejen er udliciteret rengøring.  
 
 
Tema: Fortsat harmonisering af ejendomsdrift og opnåelse af effektiviseringskrav 
 
Mål: Målsætningen er, at der opnås en effektivisering på 3% på bygningsdrift sammenlignet med niveauet 
i 2014. Besparelsen på 3% er indregnet i budgetterne. 
 
Veje til målet: Alle områder skal analyseres, så vi opnår en effektiv og professionel ejendomshåndtering, 
hvor alle serviceniveauer er nøje afstemt. Der vil i 2017 blive særlig fokus på måtteservice, rengøring, 
overvågning/rundering og renovation/containerleje. 
 
 
Tema: Udarbejdelse af årshjul for drift af ejendomme  
 
Mål: Struktureret drift af udvalgte ejendomstyper efter udarbejdelse af årshjul. 
 
Veje til målet: Formålet er at få oplistet alle faste og løbende arbejdsopgaver omkring ejendommene, så 
man hele tiden kan være på forkant med den planlagte vedligeholdelse. Der indhentes inspiration fra 
andre kommuner, ligesom distriktsledernes erfaringer medtænkes. Der vil i 2017 primært blive fokuseret 
på daginstitutioner og plejecentre. 
 
Tema: Gennemføre strategi for kompetenceudvikling af medarbejdere 
 
Mål: Systematisk kompetenceudvikling af medarbejdere i Ejendomsservice. Målet er at sætte 
medarbejderne i stand til i endnu højere grad at varetage egne jobs professionelt. Denne målsætning 
harmonerer med CETS’ målsætning om ansvar og kompetence til den enkelte. 
 
Veje til målet: Kompetenceudviklingen kører i 5 spor: 
Fokus på forberedende voksenundervisning 
Fokus på kortvarige faglige kurser 
Fokus på formelle erhvervsuddannelser 
Fokus på lederlæring/intern læring 
Fokus på afholdelse af fælles temadage for alle ansatte i Ejendomsservice. 
Strategien vil løbende blive evalueret og tilpasset. 
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Økonomisk oversigt for politikområdet  

(mio. kr.) 

Ejendomsservice

Vedtaget 
budget 2016 
2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2017          

2018-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Distrikt 1 10,5 10,6 10,4 10,4 10,4

Distrikt 2 14,7 16,3 15,9 15,9 15,9

Distrikt 3 15,2 15,4 15,1 15,1 15,1

Distrikt 4 10,7 10,2 10,1 10,1 10,1

Distrikt 5 9,3 9,3 9,1 9,1 9,1

Distrikt 6 12,3 12,5 12,4 12,4 12,4

Distrikt 7 14,8 14,6 13,9 13,9 13,9

Distrikt 8 16,3 15,4 15,0 15,0 15,0

Distrikt 1-8 fælles + ledelse 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

Ejendomsservice i alt:                104,5              105,0                102,7 102,7 102,7
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

 

Økonomisk redegørelse 

Arbejdet med at skabe retvisende budgetter på alle kommunens ejendomme fortsættes. 
På Social- og Ældreområdet vil der blive fokus på at udarbejde en betjeningsaftale mellem CETS og de 
pågældende enheder, så der kommer et klart billede af forventet serviceniveau. Der er tidligere 
udarbejdet en lignende betjeningsaftale på kommunens øvrige ejendomme i samarbejde med de 
respektive direktørområder. 
 
I forbindelse med budgetforliget for 2017 er der besluttet rammebesparelser på ca. 0,655 mio. kr. Nævnte 
rammebesparelser er ikke indarbejdet i ovenstående tabel endnu. 

 

Tabeller og nøgletal  

Benchmarking vil være et fokusområde for Ejendomsservice i 2017 og de kommende år. KORA (Det 
Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har udviklet et værktøj, så 
kommunerne kan beregne egne nøgletal og sammenligne sig med andre kommuner. Svendborg Kommune 
har valgt at koble sig på disse nøgletal. 
P.t. er der mulighed for sammenligning i forhold til el, vand, varme og rengøring pr. m2, samt hvor godt 
ejendommene udnyttes.  

 

Rådgivning og Renovering  

Rammebetingelser 

De væsentligste rammer, love, standarder m.m. som afdelingen opererer indenfor er Byggeloven, Lov om 
indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, EU – Lovgivningen på byggeområdet, 
Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, Bygningsreglementet, Lokalplaner og Svendborg 
Kommunes styringsvedtægter. 
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Hvad vil vi i 2017:  

Tema: Bygningsvedligeholdelse – indhentning af efterslæb 
 
Mål: Prioriteret planlagt vedligeholdelse for at nedbringe efterslæbet på bygningsmassen, samt at 
understøtte arealeffektiviseringen.  
 
Vejen til målet: På baggrund af bygningsregistreringen og med udgangspunkt i principperne i 
Vedligeholdelsesstrategien for Bygningsvedligeholdelse foretages prioriteret planlagt vedligeholdelse af 
den kommunale bygningsmasse.  
 
 
Tema: Det innovative energispareprojekt 
 
Mål: Fortsat underbygge opfyldelse af det politiske mål for vedvarende energi i 2020 i kommunale 
ejendomme  
 
Vejen til målet: Fortsat investere i de mest fordelagtige i energibesparende foranstaltninger  

 

Økonomisk oversigt for politikområdet  

(mio.kr.) 

Rådgivning og Renovering

Vedtaget 

budget 2016 

2016-priser

 Budget      2017             

2017-priser

 Budget      

2018          

2017-priser

 Budget      

2019           

2017-priser

 Budget       

2020            

2017-priser

Drift

Vedligehold af bygninger til priotering
0,8 0,7 0,7 0,7 0,7

Vedligehold af bygninger på Kultur-, 
Erhverv og Udvikling 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Vedligehold af bygninger på 
ældreområdet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Christiansmøllen
0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Energispareprojekt
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Rådigivning og Renovering konto 6 
m.v. 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6

Rådgivning og Renovering i alt: 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Afdelingerne i CETS har været igennem en større intern økonomisk tilpasning (retvisende budgetter) i 
2015, som har haft indvirkning på budgetterne i Rådgivning og Renovering fra 2016 og frem. 
 
Driftsbudgettet i 2017 udgør 5,5 mio. kr. og er 0,2 mio. kr. større end i 2016. Årsagen til denne stigning 
kan henføres til generel fremskrivning af budgetterne. 

 
I forbindelse med budgetforliget for 2017 er der besluttet rammebesparelser på ca. 0,055 mio. kr. samlet. 
Nævnte rammebesparelser er ikke indarbejdet i ovenstående tabel endnu. 
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Ældreboliger samt Teknisk servicepersonale på Distrikt 8 under 
henholdsvis Ejendomsadministration og Ejendomsservice:  
 

(mio.kr.) 

Politikområde 
Huslejeindtægter samt Teknisk 

servicepersonale

Vedtaget 
budget 2016 

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Indkomsoverførsler 

Ældreboliger -11,2 -11,1 -11,4 -11,7 -11,9

Teknisk servicepersonale - Distrikt 8 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4

Indkomsoverførsler i alt: -9,9 -9,8 -10,0 -10,3 -10,6
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
 
Området består af i alt 417 almene boliger, fordelt på hhv. ældreboliger og plejeboliger. 
 
For hver bolig opkræves en husleje, som skal dække alle udgifter til bl.a. forbrug, drift- og 
vedligeholdelse, løn, forsikring, henlæggelser og renter og afdrag. 
 
Området skal hvile i sig selv, så grunden til at budgettet for området under MKT viser et nettodriftsbudget 
på -11,1 mio. kr. skyldes, at udgifter til renter og afdrag bogføres under Økonomiudvalgets område. 
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Anlæg 

Økonomisk oversigt  

(Mio. kr.) 

 

Anlæg  Budget      2017     
 Budget      

2018      

 Budget      

2019

 Budget       

2020

Køb og Salg -12,3 -5,6 3,3 0,3

Veje og Trafiksikkerhed 26,3 26,3 26,2 25,1

Havne og Færger 19,7 19,9 25,8 25,3
Kultur, Fritid og Idræt 3,7 3,7 3,7 3,7
Natur, Miljø og Klima 1,9 0,6 0,6 0,6
Borgernære Serviceområder 53,1 36,1 36,1 35,6
Energi 13,2 10,2 10,2 0,0
Byudvikling 3,3 3,3 3,3 3,3
Administration -3,8 -2,1 -2,1 -1,0
Anlæg i alt 105,1 92,4 107,1 92,9

 
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2017 er en samlet nettoanlægsramme på 105,1 mio. kr., 
indeholdende primært innovativt energispareprojekt, nyt børnehus og færdiggørelse af daginstitution, 
investeringer i havnen, samt løbende vedligeholdelse / renovering af veje og bygninger. 

Det afsatte budget sikre, at værdien af kommunens bygninger og anlæg fastholdes – både brugsmæssigt 
og økonomisk. Endvidere fortsætter bestræbelserne på at fastholde havnens værdier, og på at sikre 
grundlaget for fortsat udvikling af havnen ved at fastholde det betydelige investeringsniveau. 

I forhold til kommunens øvrige anlæg og bygninger er der i budget 2017-20 ekstraordinært afsat en årlig 
anlægsramme på 15 mio. kr. til indhentning af efterslæb på bygningsvedligeholdelsen, hvorefter den 
samlede ramme for bygningsvedligeholdelse i perioden 2017-20 udgør 120 mio. kr. Fortsættes denne takt 
i perioden efter 2020, vil efterslæbet være indhentet i 2024, og endnu hurtigere såfremt det gennem 
arealeffektivisering lykkes, at nedbringe arealforbruget og afhænde ledigblevne bygninger. 

Den årlige øgende anlægsramme på 15 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse er fuldt lånefinansieret. 

Udover den vedtagne anlægsbudget iværksættes endvidere en analyse af, hvorledes en vejføring fra 
Tankefuld til Rantzausminde kan etableres.  Resultatet af analysen vil indgå budgetforhandlingerne for 
2018. 

Udover de anlægsprojekter der nævnes i budgetforliget (budget 2017-20) har Svendborg Kommune en 
række andre større anlægsprojekter indarbejdet i investeringsoversigten for 2017 til 2020. Her af kan 
nævnes: 

 

Anlægsprojekter 
Beløb indarbejdet i 

investeringsoversigten for 2017 – 20 

Tankefuld – Salg etape 1 -32,4 mio. kr. 

Tankefuld – Etape 2 16,8 mio. kr. 

Trafiksikkerhed - Cykelstier 20,4 mio. kr. 

Ny Børnehus – Hus 53 10,8 mio. kr. 

Havn og færge projekter, samlet set 90,7 mio. kr. 

Innovativt Energispareprojekt 33,6 mio. kr. 
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Af nedenstående skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2017 til 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto - 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Køb og salg: -12.314 -5.645 3.325 322

Tankefuld - salg etape 1 -12.642 -14.359 -5.367 0

Tankefuld - Rådgivning 328 325 322 322

Tankefuld - Etape 2 0 8.389 8.370 0

Jordfo rsyning i landistrikter  +/- 5 mio. kr./år 0 0 0 0

Veje og Trafiksikkerhed 26.324 26.268 26.198 25.148

Betalingsparkering - Balanceordning 1.050 1.050 1.050 0

Trafiksikkerhed og cykelfremme 2.200 2.195 2.189 2.189

Renovering af signalanlæg 594 593 591 591

Trafiksikkerhed Cykelstier 5.114 5.103 5.089 5.089

Garageleje, Arriva 1.177 1.174 1.171 1.171

Veje - funktionsudbud og partnering 15.350 15.316 15.273 15.273

Elmaster 839 837 835 835

Havne og Færger 19.709 19.933 25.790 25.281

Rådighedsramme 2.327 2.322 2.316 2.316

Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger 809 809 809 809

Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner 6.766 6.766 6.766 6.766

Pulje til vedligehold af bygninger 2.000 2.000 2.000 2.000

Renovering af Frederiksbroen 1.731 0 0 0

Klimatilpasning Svendborg Havn 2.160 4.128 10.000 10.000

Havneudvikling 1.258 1.255 1.252 1.252

Svendborg Havn, analyse m.v. 2.149 2.144 2.138 2.138

M idlertidige anvendelser / aktiviteter i fb. med havneudvikling 509 509 509 0

Kultur, Fritid og Idræt 3.675 3.670 3.665 3.665

Pulje til lokale initiativer 1.588 1.583 1.578 1.578

Værtsskab af DGI-Landsstævne 2.036 2.036 2.036 2.036

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier 51 51 51 51

Natur, Miljø og Klima 1.932 600 600 600

Natura 2000-indsatsen 600 600 600 600

Rekreativ udvikling af Sofienlundskov 509 0 0 0

Vandløbsregulativ 823 0 0 0

Borgernære Serviceområder 53.146 36.149 36.090 35.581

Skoler - rådighedsramme 4.462 4.453 4.440 4.440

Skoler - Faglokaler 2.046 2.041 2.036 2.036

Idrætsfaciliteter - rådighedsramme 2.514 2.508 2.501 2.501

Fællespulje til indsatsområder 391 390 389 389

Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag 2.167 2.162 2.156 2.156

Vedligeho ldelsesaftale 2.766 2.759 2.752 2.752

Istandsættelse af udlejningsejendomme 1.856 1.852 1.847 1.847

Brand og Kaldeanlæg 511 510 509 0

M yndighedskrav på det sociale område 624 623 621 621

Vedligeho ld af ejendomme 877 874 871 871

Renovering af borgernære serviceområder 2.557 2.552 2.544 2.544

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m. 15.000 15.000 15.000 15.000

Badefaciliteter - M idtbyhallen 1.800

Naturama 426 425 424 424

Ny Børnehus - Hus 53 10.792 0 0 0

Etablering af Demenslandsby 1.018 0 0 0

Christiansmøllen 3.034 0 0 0

Biblio tek - Selvbetjening Landet 305 0 0 0

Energi 13.234 10.180 10.180 0

Innovativt Enerigisparepro jekt 13.234 10.180 10.180 0

Byudvikling 3.308 3.301 3.292 3.292

Byfornyelse 3.308 3.301 3.292 3.292

Administration -3.868 -2.068 -2.068 -1.018

M odtpost til badefaciliteter - M idtbyhallen -1.800 0 0 0

M odpost til betalingsparkering - Balanceording -1.050 -1.050 -1.050 0

Negativ pulje - afledt af værtsskab DGI -1.018 -1.018 -1.018 -1.018

Samlet anlægsramme 105.146 92.388 107.072 92.871Side 69
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Generelt 

 

 

  
 

 

 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets ansvarsområde 

 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets ansvarsområde omfatter Borgerservice og Jobcenter, Kultur og Udvik-
ling herunder Folkebiblioteket, Musikskolen samt Ungdomsskolen. 

Området omfatter desuden Erhverv, Bolig og Natur, herunder Fremtidsfabrikken l og ll samt indkomstoverførselsområ-
derne: Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge samt Forsikrede ledige.  

Jobcenter 

 

Jobcenteret har ansvaret for den samlede beskæftigel-
sesindsats i Svendborg Kommune. Beskæftigelsesindsat-
sen består af en borgerrettet og en virksomhedsrettet 
indsats. 
Indsatsen er beskrevet i beskæftigelsesplan 2017. 

 

 

Borgerservice og helhedsorienteret 
sagsbehandling 

 

Afdelingen varetager et bredt udsnit af kommunens 
administrative borgerbetjening i Borgerservicebutik-
ken. 

Erhverv, Bolig og Natur  

 

Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgiv-
ning. Afdelingen har til opgave at opbygge et godt lokalt 
erhvervsklima samt være indgange til kommunen for 
erhvervslivet. Derudover håndteres iværksætteri samt 
drift af de to Iværksætterhuse Fremtidsfabrik I og II. 
 

Kultur, Fritid og Udvikling 

 

Afdelingen for Kultur og Udvikling, hvor også Bibliote-
ket, Musikskolen og Ungdomsskolen hører under, 
arbejder for at skabe og understøtte dannelse, ople-
velser og attraktion inden for rammerne af Fantastiske 
Fornemmelser og Citta Slow.  

Beskæftigelsesindsats 

 

Området vedrører de beskæftigelsesrettede tilbud, som 
gives med det formål at få de ledige og sygemeldte 
tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 

Sociale ydelser 

 

Vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke 
er forsikret mod ledighed, herunder f.eks. kontanthjælp, 
uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse 
og flekslønstilskud. 

 

Forsikrede ledige 

 

Kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter 
til arbejdsløshedsdagpenge, befordring, hjælpemidler, 
personlig assistance samt løntilskud til forsikrede ledige. 

 

Sygedagpenge 

 

Kommunens forsørgelsesudgifter til sygedagpengemod-
tagere. 
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Økonomisk oversigt for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kul-
turudvalget 

(Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
Økonomisk redegørelse 
 
Serviceudgifter  
Budgettet for serviceudgifterne for 2017 udgør 196,6 mio. kr., hvilket er 5,8 mio. kr. mindre end vedta-
get budget 2016. Ved budgetforliget for 2016 blev der besluttet en besparelsesramme for udvalget på 1,3 
mio. kr. Besparelsespuljens udmøntning er endnu ikke besluttet. 
 
Budgettet på Kultur og Udviklingsområdet er fra 2016 øget med ca. 25 mio. kr., som primært skyldes, at 
Kultur- og Fritidsområdet i foråret 2016 er flyttet fra Biblioteket (hører under Institutioner) og budgettet 
under Institutioner er tilsvarende reduceret med denne del. 
 
Budgetændringer er lig med den oprindelige budgetramme tillagt ændringer afledt af politiske beslutnin-
ger, prisfremskrivning, overførsler samt retvisende budgetter (uomgængelige budgetbehov) og endelige 
tekniske flytninger mellem udvalg jævnfør tabellen nedenfor.  
 
 

Erhvervs- Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget

Vedtaget 
budget 2016 
2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Borgerservice og helhedsorienteret 
sagsbehandling 29,8 20,9 21,0 21,0 21,0

Jobcenter 52,2 53,7 52,2 52,2 52,2

Kultur og Udvikling 31,0 56,2 53,2 53,2 53,2

Institutioner 59,4 37,1 36,7 36,7 36,7

Erhverv, Bolig og Natur 30,0 28,6 28,0 28,0 28,0

Serviceudgifter i alt 202,4 196,6 191,1 191,1 191,1

Indkomstoverførsler

Beskæftigelsesindsats 31,6 21,9 21,1 20,8 21,1

Sociale ydelser 320,9 330,2 338,9 347,8 359,1

Sygedagpenge 79,3 71,3 71,3 71,3 71,3

Forsikrede ledige 126,8 116,3 116,3 116,3 116,3

Indkomstoverførsler i alt 558,6 539,7 547,6 556,3 567,8

Erhvervs- Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget i alt 761,0 736,3 738,7 747,3 758,9

+ angiver en budgetteret udgift/- angiver en budgetteret indtægt 
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Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2017 2018 2019 2020
Serviceudgifter:

Rammebesparelser budget 2017 og frem -1,3 -1,3 -1,3 -1,3
Effektivisering -1,0 -1,2 -1,2 -1,2

Effektivisering: Desktop, drift af IT-platform -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Effektiviseringspulje 2016 - ledelse/adm. bibliotek -0,3 -0,5 -0,5 -0,5

Effektiviseringspulje 2016 - Borgerservice -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Gevinst - udbud IT-system Jobcenter -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Prisfremskrivning til 2017 niveau 2,9 2,9 2,9 2,9
Overførsler fra regnskab 2015 3,6
Tekniske tilretninger(retvisende budgetter) 0,4 0,4 0,4 0,4

Lægeattester i Jobcenter (uomgængelig) 0,4 0,4 0,4 0,4

Byggesagsgebyr (uomgængelig) 1,1 1,1 1,1 1,1

Udgifter til lån til byfornyelse (uomgængelig) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Mistet lejeindtægt Jessens Mole 11 (uomgængelig) 0,1 0,1 0,1 0,1

Løntilskudsjob -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Lov- og cirkulæremidler 0,5 0,5 0,4 0,3
Opgave- og bevillingsflyt mellem udvalg -6,6 -7,2 -7,1 -7,1

Pladsanvisningen flyttes til Børn og Unge -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Kvægtorvet - budget til CETS -0,8 -0,9 -0,9 -0,9

Erhvervsfremmepuljen overflyttet fra ØK 0,5

Bærbare batterier flyttet til MKT -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Fremtidsfabrikken  - rengøringsbudget fra CETS 0,2 0,2 0,2 0,2

Ekstern integrationspulje - overført fra ØK 1,4 1,4 1,4 1,4

PR-pulje tilskud til Svendborg Event - overført fra ØK 1,1 1,1 1,1 1,1

Samarbejde med Rottefælden - flyttet til ØK -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Administrationsbidrag, Udbetaling Danmark til ØK -9,0 -9,0 -8,9 -8,9

Organisationstilpasning under Økonomidir. område 2,0 2,0 2,0 2,0

Indkomstoverførsler:
Prisfremskrivning til 2017 niveau 9,4 9,3 9,1 9,1
Skøn for overførselsindkomster B2017 -27,2 -13,3 1,0 12,5

Budgetændringer drift i alt -19,2 -9,9 4,1 15,6
 

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion 
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Indkomstoverførsler 
Budgettet for indkomstoverførslerne er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området 
samt forventningerne til udviklingen i budgetåret. Ved budgettering af budgetåret 2017 tages udgang-
spunkt i lokale forhold og indsatser vurderet i sammenhæng med kommuneaftalens forudsætninger. For 
overslagsårene 2018-20 sammenholdes udviklingen i kommunens samlede indkomstoverførsler med udvi-
klingen i KL’s skøn for indkomstoverførsler på landsplan jf. tilskudsmodellen, således at kommunens reale 
vækstrater afspejler landstendensen. 
 
Budget 2017 er år to efter den gennemgribende omlægning af statsrefusionerne. Tidligere var området 
præget af mange forskellige refusionssatser afhængig af borgerens ydelsestype og deltagelse i aktiviteter. 
Refusionsreformen betød, at reglerne for refusion og medfinansiering af de kommunale udgifter til offen-
tlig forsørgelse blev harmoniseret og forenklet på tværs af ydelser.  
Den aftrappende refusion kan illustreres ved nedenstående trappe, hvor refusionen falder i takt med den 
tiden borgeren har modtaget hjælp til forsørgelse.  
 
 

 
 

Varighed på offentlig forsørgelse 
 

Samtidig med refusionsomlægningen ændredes der i udligningssystemet for at modvirke en geografisk 
slagside, som refusionsomlægningen ellers ville medføre. Udligningssystemet tilpasses derfor for at redu-
cere de fordelingsmæssige konsekvenser. I 2016 og 2017 er der endvidere midlertidige kompensations-
ordninger, der begrænser kommunernes tab/gevinst. Fra 2018 forventes yderligere tilpasning af udlig-
ningssystemet. 
 
Beregning og tildeling af statsrefusioner foregår nu centralt i staten. Kommunerne har begrænset mulig-
hed for at skønne deres refusioner. Refusionerne i budget 2017 er beregnet ud fra de faktiske erfaringer 
om refusionsprocenternes størrelse i første kvartal 2016. Refusionerne kan således ændre sig væsentligt 
når de faktiske refusioner bliver beregnet ud fra de aktuelle sagers varighed i 2017. 
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Beskrivelse af Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling 
Rammebetingelser 
 
Borgerservice varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening, hvilket foregår i 
Borgerservicebutikken.  
Målgruppen er primært Svendborg Kommunes borgere - sekundært andre kommuners borgere. 

Opgaverne i Borgerservice er blandt andet: 

• Hjælp til digital selvbetjening 

• Råd og vejledning 

• Sundhedskort 

• Folkeregister 

• Pas 

• Kørekort 

 
Hvad vil vi i 2017:  
Tema:  
Det overordnede tema for Borgerservice i 2017 er fortsat øget digitalisering og medbetjening af borgere. 
Derudover vil vi arbejde strategisk med Borgerservices rolle i dag og kommende år, samt styrke samar-
bejdet med Udbetaling Danmark.  
  
 
Mål:  
Målet er straksafklaring af flest mulige borgerhenvendelser samt at øge brugen af selvbetjeningsløsninger. 
 
Veje til målet:  
Implementering af selvbetjeningsløsninger i henhold til lovbestemt digitalisering. 
Fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser. 

 
Økonomisk oversigt for Borgerservice 
 

Borgerservice

 Budget      
2016          

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Sekretariat og forvaltninger 21,2 20,9 21,0 21,0 21,0

Udbetaling Danmark 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Drift i alt 29,8 20,9 21,0 21,0 21,0  
+ angiver udgift - angiver indtægt 
 
 
Økonomisk redegørelse 

Budget til Borgerservice administration er i 2017 20,9 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end i 2016. 
De væsentligste ændringer vedrører flytning af pladsanvisningen til Udvalget for Børn og Unge (-1,6), 
flytning af fleksjobadministration fra Jobcenter (1,2), udmøntning af effektivisering jf. budget 2016 (-0,4) 
samt tilførsel af ekstraordinære midler til integrationsindsats (0,4).  

 
Budget til administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er fra 2017 flyttet til Økonomiudvalgets område 
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på grund af den stadig større sammenhæng mellem bidragets størrelse og udviklingen i udgifter til IT-
systemer efterhånden som de flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark. 

 
Beskrivelse af Jobcenter 

Rammebetingelser 
Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune.  

Jobcenter Svendborg varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontant- 
og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skåne-
job, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, sygedagpengemodtagere samt flygtninge og indvandrere. 

Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder 
hjælp til rekruttering, formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering 
af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler m.v.  

Jobcenter Svendborg indgår som en del af Ungekontakten, der er etableret som en fælles indgang for de 
unge i Svendborg. Medarbejdere fra jobcentrets ungeteam har desuden fysisk tilstedeværelse på Svend-
borg Erhvervsskole, hvilket sker som et led i en strategisk samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune, 
Svendborg Erhvervsskole og HF VUC Fyn. Samarbejdsaftalen skal underbygge det uddannelsesmæssige 
fokus for uddannelseshjælpsmodtagere. Samarbejdet er udmøntet i et brobygningsforløb med projektmid-
ler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektet løber frem til december 2017. 

 

Økonomisk oversigt for Jobcenter 

Politikområde Jobcenter

 Budget      
2016          

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Jobcenter 49,6 51,7 50,1 50,1 50,1

Øvrige serviceudgifter 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0

Jobcenter i alt 52,2 53,7 52,1 52,1 52,1  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse 
 
Budgettet til jobcenterets administration udgør 53,7 mio. kr. i 2017, hvilket er 1,5 mio. kr. mere end bud-
get 2016.  
Stigningen vedrører udover almindelig pris- og lønfremskrivning særligt integrationstilskud (1,0), overfør-
sel af uforbrugte midler fra regnskab 2015 (1,3), flytning af fleksjobadministration til Borgerservice (-1,2) 
samt tilførsel vedrørende uomgængelige merudgifter til lægeattester (0,4). 
Endvidere er Budget 2017 er tilført 0,1 mio. kr. via Lov- og cirkulæreprogrammet som kompensation for 
administrative merudgifter som følge indførelsen integrationsydelse.   
 
Øvrige serviceudgifter omfatter nettoudgiften til forsikrede ledige ansat i kommunale løntilskudsjob. Bud-
gettet er skønnet til at udgøre 2,0 mio. kr. svarende til 21 helårspersoner. 

 

Beskrivelse af Kultur, Fritid og Udvikling 

Rammebetingelser 
Fælles for institutionerne og staben er afdelingens raison d’etre; at skabe og understøtte dannelse, ople-
velser og attraktion inden for rammerne af Fantastiske Fornemmelser og Citta Slow. Populært sagt kan 
det illustreres med en bygning, hvor dannelse, oplevelser og attraktion er beboerne. Lovgivningen er fun-
damentet, etageadskillelserne er plangrundlaget (kommuneplan, lokalplaner, havneudviklingsplan mv). 
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Ydermurene er strategier og politikker, som definerer og afgrænser udfoldelsesmulighederne for beboer-
ne. 
 
Hvad vil vi i 2017:  

 
Tema:  
Samarbejde og udvikling 
 
Det fælles overordnede mål - på tværs af stab og institutioner – er at være den foretrukne samar-
bejdspartner, ven eller legekammerat på Kultur- og Udviklingsområdet.  
 
Det indebærer, at biblioteket fortsat har et højt antal besøgende og tilfredse lånere og gæster i hele 
kommunen. For musikskolens vedkommende skal eleverne fortsat være glade og begejstrede for deres 
engagerede undervisning. Skolen skal også fremover være et relevant og attraktivt tilbud for musikglade 
unge – også for børnene i dagtilbud. Ungdomsskolens høje andel af elever i målgruppen skal bevares. 
Navnlig skal andelen af elever fra uddannelsesfremmede hjem øges. Havneudviklingsplanens gradvise 
realisering sker ved fortsatte prøvehandlinger og valg af model for Den Blå Kant. I et tæt samarbejde med 
Planafdelingen skal der laves et plangrundlag for det nye SIMAC på Svendborg Havn.  
 
Folkeoplysningspolitikken og idrætspolitikken realiseres i et tæt samarbejde med de lokale folkeoplysende 
organer, foreninger og de store landsdækkende hovedorganisationer DIF og DGI. Der vil også være fokus 
på balancen mellem bredde og talentudvikling. Den foretrukne arena for idræt er naturen og byrum. Der-
for vil administrationen bredt set arbejde på at få bevægelse og sundhed som dele af det gode liv tænkt 
ind i den fysiske planlægning. En af de bedste anledninger til at få det bragt på dagsordenen er i de dia-
logmøder om kommuneplanen, som afvikles i løbet af året.  
 
Som det er tilfældet med det folkeoplysende område, realiseres også kulturstrategien i høj grad af de 
mange frivillige og professionelle aktører i Svendborg. I dialogen med støttemodtagere vil der blive talt 
om, hvordan kulturaktører bredt set kan bidrage til at løse nogle af de sociale opgaver vores samfund står 
over for.   
 
Afdelingen understøtter på mange måder, at Svendborg er en attraktion for både lokale og besøgende. 
Det vil også i 2017 være i fokus. Kulturen bredt set er måske sammen med naturen den væsentligste 
attraktion. Men også det kulinariske, Special Interest Tourism (kajak, cykling, dykning, vandring mv.) er i 
højsædet. Disse indsatser skal understøttes i et tæt samarbejde med Natur og Klima under Miljø-, Klima- 
og Trafikudvalget. I 2017 bliver det tydeligere, hvordan opgave- og ansvarsfordelingen er mellem de for-
skellige aktører. Feltet er præget af skel mellem offentlige og private aktører, men også mellem aktører, 
der opererer forskellige steder; Svendborg, Sydfyn, Fyn, Region Syddanmark og i hele landet. 
 
 
Vejene til målet:  
…er mange, men først og fremmest er der fokus på, at dannelse, oplevelser og attraktion bedst opnås, når 
mennesker i alle aldre og med forskellige forudsætninger har reel indflydelse på udviklingen og skabelsen. 
Derfor er de frivillige foreninger, grupperinger og løst koblede organisationer og netværk af afgørende 
betydning for afdelingens målopfyldelse. Derfor er det ambitionen, at afdelingen bredt set er interessant 
og vedkommende nok til at de forskellige aktører vil indbyde os til at deltage i udviklingen og gennemfø-
relsen af deres ideer og projekter. 
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Økonomisk oversigt for Kultur, Fritid og Udvikling 

Kultur og Udvikling

Vedtaget 
budget 2016 
2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019          

2017-priser

 Budget      
2020          2017-

priser

Drift

Kultur og fritid 18,5 45,6 43,0 43,0 43,0

Udvikling 12,5 10,6 10,2 10,2 10,2

Kultur og Udvikling i alt 31,0 56,2 53,2 53,2 53,2  
+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

Økonomisk redegørelse 

Driftsbudgettet på området for Kultur og Udvikling udgør i budget 2017 56,2 mio. kr. Budgettet er dermed 
øget med 25,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2016.  
 
I foråret 2016 er personale samt opgaver vedrørende Kultur og Fritid flyttet fra Bibliotek til Kultur og Ud-
vikling, hvilket medfører, at budgettet er øget med 22,9 mio. kr. Det samlede tilskud til Svendborg Event 
ligger fremadrettet under Kultur, Fritid og Udvikling, hvilket medfører, at budgettet er øget med 2,8 mio. 
kr. hvoraf de 1,1 mio. kr. er overført fra Økonomiudvalgets ramme. Der er desuden flyttet lønbudget til 
andre områder for samlet 0,3 mio. kr., samt overført 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget vedrørende samar-
bejde med Rottefælden.  

 
Foruden den almindelige prisfremskrivning af budgettet er der overført 3,1 mio. kr. fra regnskab 2015. 
Der er indarbejdet rammebesparelse på 1,3 mio. kr. under Udviklingsafdelingen, som skal politisk udmøn-
tes under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturvalgets budgetramme fra 2017 og frem. 

 

Tabeller og nøgletal  

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2015 
Budget 2016 

 
Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 

 
439 

 
447 

 
Museer kr. pr. indbygger 

 
120 

 
129 

 
Teatre kr. pr. indbygger 

 
72 

 
68 

Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. 
Musikskolevirksomhed) 

 
114 

 
125 

 
Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 

 
115 

 
140 

 
Ungdomsskolevirksomhed kr. pr. 14-18-årig 

 
1.815 

 
1.970 

Note: Løbende priser. 
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Udvalgte ECO Nøgletal – regnskab 2015 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

 
Folkebiblioteker kr. pr. indbygger 

 
439 

 
421 

 
424 

 
451 

 
Museer kr. pr. indbygger 

 
120 

 
115 

 
140 

 
105 

 
Teatre kr. pr. indbygger 

 
72 

 
23 

 
25 

 
48 

Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. 
Musikskolevirksomhed) 

 
114 

 
123 

 
122 

 
124 

 
Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger 

 
115 

 
131 

 
161 

 
177 

 
Ungdomsskolevirksomhed kr. pr. 14-18-årig 

 
1.815 

 
4.018 

 
3.869 

 
4.376 

Note: Der indgår 17 kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg Kommune. Gruppen dannes på baggrund af 
kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. 

 

Beskrivelse af Institutioner under Kultur, Fritid og Udvikling 

Rammebetingelser 
 
Bibliotek 
Lov om biblioteksvirksomhed: 

• Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille 
bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende mate-
rialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. 

• Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. 
• Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold 

i øvrigt. 
• Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne. 

 
 
Musikskole  
Musikskolen hører under musikloven. For at kunne opretholde statstilskud skal Musikskolen give undervis-
ningstilbud til alle børn og unge i alderen nul til femogtyve år. Musikskolen sikrer, at tilbuddene gives lo-
kalt, og at der opbygges et musikkulturelt miljø omkring Musikkens Hus og to kernesteder decentralt. 
Musikskolen medvirker til og indgår i kulturelle arrangementer. 
 
 
Ungdomsskole  
Ungdomsskolen hører under Ungdomsskoleloven. 
 
Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber og give de unge for-
ståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt 
udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungdomsskolens tilbud 
spænder fra almene skolefag, friluftsliv, kreative fag, studieture etc. Vi lægger stor vægt på ungeinvolve-
ring og demokratisk dannelse.  
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Økonomisk oversigt for Institutioner 

Institutioner

Vedtaget 
budget 2016 
2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Bibliotek 47,1 24,4 24,2 24,2 24,2

Musikskole 5,8 6,0 5,9 5,9 5,9

Ungdomsskole 6,8 6,7 6,7 6,7 6,7

Institutioner i alt 59,7 37,1 36,7 36,7 36,7  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Budget 2017 udgør 37,1 mio. kr. for området Institutioner, som består af Bibliotek, Musikskole og Ung-
domsskole. Budgettet er reduceret 22,6 mio. kr. fra vedtaget budget 2016 til 2017, primært på grund af, 
at opgaver vedrørende Kultur og Fritid er flyttet fra Biblioteket til Kultur, Fritid og Udvikling i foråret 2016. 
Budgettet vedrørende Biblioteket er desuden reduceret med 0,2 mio. kr. som en effektivisering i forhold til 
ledelse. Foruden den almindelige prisfremskrivning af budgettet er der overført 0,1 mio. kr. fra regnskab 
2015 på Biblioteket og 0,2 mio. kr. på Musikskolen.  

 

Tabeller og nøgletal  

Bibliotek  

Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015

Besøgstal 405.163 408.715 420.935

Udlån af bøger 636.097 553.842 547.637

Udlån af musik 78.036 58.142 55.874

Udlån af lydbøger og andre mat. 34.660 28.189 25.658

Udlån af spil og multimedier 21.070 16.696 13.834

Udlån af film 97.380 79.911 74.303

Downlån af musik og noder 130.369 124.951 -

Downlån af e-bøger 10.545 14.367 18.172

Downlån af net-lydbøger 6.324 9.129 19.410

Downlån af spil og medier 89 - -

Downlån via Filmstriben 11.524 12.959 16.357  
Note:  BibZoom findes ikke mere - derfor kan tal vedr. download af musik og noder samt download 
af spil og medier for 2015 ikke findes  
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Ungdomsskole 
 

År Elever i målgruppen Brugere Brugere i pct

År 10/11 4927 1414 29

År 11/12 4827 1409 29

År 12/13 4820 1208 25

År 13/14 4424 1152 26

År 14/15 4652 1407 30

År 15/16 5112 1537 30  
 

Beskrivelse af Erhverv, Bolig og Natur  

Rammebetingelser 
 

• Plan, Byggesagsbehandling, Vej og Industrimiljø 
• Erhverv og Iværksætteri 
• Fremtidsfabrikken I og II   

 
Erhverv, Bolig og Natur samler byggesagsbehandling, vejmyndigheden, industrimiljø, Natur og Klima (er 
beskrevet under Miljø-, Klima- og Trafikudvalget) lokalplan, områdeplanlægning, byfornyelse, øvrig fysisk 
planlægning samt geodata i en enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet og service-
orienteret betjening til borgere og virksomheder. 
 
Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Afdelingen har til opgave at opbygge et godt 
lokalt erhvervsklima samt være indgange til kommunen for erhvervslivet. Derudover håndteres iværksæt-
teri samt drift af de to Iværksætterhuse Fremtidsfabrik I og II. 
 
 
Hvad vil vi i 2017: 

Tema: Det overordnede tema for Erhverv, Bolig og Natur herunder Erhvervskontakten vil i 2017 være, at 
arbejde med vores kerneopgave som er, at understøtte virksomheder og borgeres mulighed for vækst og 
udvikling. Det betyder, at der fortsat arbejdes med bevægelsen fra ”Myndighedskultur til Servicekultur”, 
og at der fortsat arbejdes på en kortere sagsbehandlingstid samt øget digitalisering, således vi også ople-
ves som den ”Digitale erhvervskontakt”. Iværksætterhusene Fremtidsfabrikken I og II er steder, hvor nye 
og etablerede iværksættere mødes, arbejder, opbygger netværk og lader sig inspirere.  
 
Mål: Målet er i 2017 fortsat at arbejde med driftsoptimering for at opnå så korte sagsbehandlingstider 
som muligt. Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst, til der meddeles 
tilladelse. Samt der vil blive arbejdet med lokalplanprocedurer således de fremstår smidige og optimerede. 
Derudover skal der pågå en indkøring af de to iværksætterhuse, således at der opnås en synergi husene 
imellem. 
 
Veje til målet: Der skal arbejdes med implementering af erhvervshandleplanerne, som tager afsæt i de 
styrker og muligheder administrationen har. Handleplaner er fremadrettede initiativer, målrettet og af-
stemt de enkelte brancher. I første runde er der udarbejdet handleplaner for Landbrug, Fremstilling og 
Produktion, Bygge og Anlæg inkl. Rådgivere, Handel, Turismeerhverv. Handleplanerne differentieres i for-
hold til de enkelte branchers karakteristika. Handleplanernes indhold aftales med brancherne – dvs., hvad 
er de vigtigste indsatsområder, hvad er målene for disse indsatsområder, og hvad er opgavefordelingen 
mellem kommune og virksomheder. 
 
Det forventes, at dialogmøder og opsøgende virksomhedsbesøg vil være fællestræk. Administrationen 
udmelder servicemål for de enkelte sagsområder, på baggrund af drøftelser med de enkelte brancher og 
politiske godkendelser. 
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Erhvervshandleplanerne skal være med til at skabe nemme og smidige relationer til erhvervslivet og gen-
nem dette være med til at skabe et erhvervsklima i topklasse. Vi vil være opsøgende, se muligheder og 
komme forhindringer i møde, så der hele tiden spejdes efter løsninger.  
 
Der skal arbejdes med en tværfaglig opgaveløsning, således at der opleves en reel helhed i vores opgave-
løsning. Der skal udarbejdes procedurer for arbejdsgange, således at der opnås kortere sagsbehandlings-
tider samt øget kvalitet, for på den måde, at udvikle en samarbejdskultur, der får opgaverne til at glide 
nemmere og give bedre resultater med positiv respons for erhvervslivet og borgere. 
 
Der skal arbejdes med en ny strategi i forhold til Iværksætteri – ”Svendborg 2.0”  
 
Fremtidsfabrikken I og II 

  
I forhold til Fremtidsfabrikken I og II skal der ske løbende tilpasning af de ”produkter” husene kan tilbyde 
til iværksætternes behov. Der skal være fokus på udlejning og fokus på at få et stort netværk af eksterne 
og interne brugere af huset, således at så mange iværksættere og etablerede virksomheder som muligt 
kan få glæde af husene. På den måde skabes gode rammebetingelser for iværksætternes vækst og under-
støttes samarbejde og netværk. Der forventes at komme svar på vores ansøgning – ”Co-Create Sydfyn” 
som skal være med til at skabe vækst i yderområder gennem innovation og udvikling i maritime og IT 
erhverv. Derudover arbejdes der fortsat med projekt MEDSTRØM (EU Socialfondsprojekt) hvor der er be-
villiget 10 mio. kr. til aktiviteter i Fremtidsfabrikken I gennem kompetenceudviklingsforløb. 
  
Samarbejdet med det øvrige erhvervsliv bygger videre på de igangsatte aktiviteter så som Markeds-
MATCH, hvor de kreative matches med virksomheder fra det øvrige erhvervsliv og markedsføring af de 
innovationspakker huset og brugerne sammen kan tilbyde mere etablerede virksomheder.  

 

Økonomisk oversigt for Erhverv, Bolig og Natur 

Erhverv, Bolig og Natur

Vedtaget 
budget 2016 
2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019          

2017-priser

 Budget      
2020          2017-

priser

Drift

Plan, Byggesagsbehandling og 
Virksomhedsmiljø 18,6 20,9 20,2 20,2 20,2

Erhverv 11,4 10,1 9,5 9,5 9,5

Fremtidsfabrikken l og ll -0,3 -2,4 -1,8 -1,8 -1,8

Erhverv, Bolig og Natur i alt 29,7 28,6 28,0 28,0 28,0  
+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

Økonomisk redegørelse 

Vedtaget budget 2017 på området Erhverv, Bolig og Natur udgør 28,6 mio. kr.  Budgettet er 1,1 mio. kr. 
lavere end i 2016. Ændringen fra budget 2016 til budget 2017 skyldes foruden den almindelige prisfrem-
skrivning af budgettet desuden, at indtægtsbudgettet vedr. byggesagsbehandling er reduceret med 1,1 
mio. kr. og udgiftsbudgettet vedr. lån til byfornyelse er reduceret med 0,5 mio. kr. 
 
Budgettet til Plan, Byggesagsbehandling og Virksomhedsmiljø er øget med 2,3 mio. kr. primært afledt af 
organisationstilpasning i økonomidirektørens område, hvor vejmyndighedsopgaven er flyttet til afdelingen 
for Byg, Vej og Industrimiljø. 
 
Budgettet til Erhverv og Turisme er øget med den almindelige prisfremskrivning og reduceret med 1,7 
mio. kr. primært vedrørende flytning af budget til Kultur og Udvikling vedrørende tilskud til Svendborg 
Event.  
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Fremtidsfabrikken I og II er fra 2017 på fuldt niveau i forhold til udlejning. Indtægtsbudgettet øges derfor 
med 0,7 mio. kr. ligesom budget 2017 indeholder negative overførsler vedrørende Fremtidsfabrikken I på 
ca. 1 mio. kr. Derudover er der teknisk overflyttet 0,5 mio. kr. til Center For Ejendomme og Teknisk Ser-
vice vedrørende ejendomsrelaterede udgifter. 
 
 
 

Beskrivelse af Beskæftigelsesindsats 

Rammebetingelser 
 

Beskæftigelsesindsats dækker over de beskæftigelsesrettede tilbud, som gives med det formål at få de 
ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.  

Jobcentrets centrale indsats er den individuelle samtale med borgeren, men derudover kan jobcentret give 
en række af forskellige aktive tilbud, der bidrager til at opnå de beskæftigelsespolitiske mål.  

I forhold til den enkelte borger er formålet så vidt muligt at give borgeren et individuelt tilpasset tilbud, 
som bringer den ledige i beskæftigelse eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet. 

Borgere som ikke umiddelbart forlader jobcenteret til fordel for ordinær beskæftigelse eller uddannelse, 
har mulighed for at få et tilbud jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats(LAB) § 22:  

Jobcenteret kan give følgende tilbud:  

1) ansættelse med løntilskud. 

2) virksomhedspraktik eller nytteindsats 

3)  vejledning og opkvalificering,   

4) Mentorstøtte 

 

Tilbud gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, 
at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbuddene kan 
gives hver for sig eller i kombination.  

Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang foregå i virksomhederne, der er den naturlige samar-
bejdspartner. Derfor opprioriteres antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudspladser i virksomheder. 
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 blev der investeret i den virksomhedsrettede indsats i form 
af fire ekstra virksomhedskonsulenter, der har til opgave at fremme samarbejdet med virksomheder. 

For mentorstøtte gælder jf. LAB 31 b: 

Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, 
ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte. Hvis en aktivitetspa-
rat borger ikke har mulighed for at deltage i et andet tilbud gælder, at pågældende skal tilbydes mentor-
støtte. 

For vejledning og opkvalificering gælder jf. LAB § 32, stk. 3:  

Tilbuddet skal udvikle eller afdække personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på 
opkvalificering til arbejdsmarkedet.  

For ledige med psykiske og/eller misbrugsproblemer er der fokus på samarbejde med Direktørområde 
Social og Sundhed, så der ydes en parallelindsats i forhold til behandling og beskæftigelsesrettede tilbud. 
Sager der vurderes, at have behov for en særlig tværfaglig indsats forelægges det tværfaglige rehabilite-
ringsteam, der gennem en tværfaglig dialog med borgeren kommer med en indstilling til det videre forløb. 

Den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages i Jobcentret, beskrives overordnet i kommunens be-
skæftigelsesplan, der godkendes politisk. 

Som et supplement til beskæftigelsesplanen har Erhvervs-, Beskæftigelses og Kulturudvalget godkendt 
understøttende strategier for indsatsen overfor flere af jobcentrets målgrupper, f.eks. uddannelses-
hjælpsmodtagere, jobparate og aktivitetsparate og virksomhederne.  
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Hvad vil vi i 2017:  

Tema: Flere unge skal have en uddannelse 
 
Mål: 

• Jobcenter Svendborgs mål er at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere til 490. 
• Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der påbegynder en uddannelse skal holdes på 3 % 

 
Veje til målet: Jobcenteret skal have maksimalt fokus på en indsats, der både understøtter at de unge 
påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse. Unge med komplekse problemstillinger af 
faglig, social, eller helbredsmæssig karakter skal sikres den nødvendige hjælp og støtte, så flere unge får 
en uddannelse og kommer i varig beskæftigelse. 
 
Kommunens etablering af en fælles indgang i form af Ungekontakten styrker det tværfaglige samarbejde 
på tværs i kommunen. 
 

Svendborg Kommune, Svendborg Erhvervsskole samt HF & VUC FYN Svendborg indgik med virkning fra 1. 
januar 2016 en samarbejdsaftale, hvis primære formål er, at vi igennem en fælles indsats og et forplig-
tende fælles ansvar styrker indsatsen over for målgruppen. Indsatsen er udmøntet i et brobygningsforløb 
for unge uddannelsesparate. Målet er, at den unge bliver i stand til at påbegynde en ordinær uddannelse 
og blive selvforsørgende. 

 
Tema: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes 
 
Mål: Målet er at øge samarbejdsgraden mellem de lokale virksomheder og jobcenteret til 30% 
 
Veje til målet: Der er behov for øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcenteret skal levere en pro-
aktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse 
af medarbejdere f.eks. i forbindelse med længerevarende sygemelding.  
 
Der er investeret i området fra 2016, hvilket skal sikre et nyt fokus på opsøgende virksomhedskontakt, 
der skal udbrede kendskabet til jobcentrets opgaver og målsætninger, og dermed øge andelen af virk-
somheder, der samarbejder med jobcentret. 
 
Jobcentret arbejder løbende på at forbedre det allerede gode samarbejde, der er med virksomhederne. 
For at understøtte at de fynske virksomheder får den arbejdskraft de har brug for på kort og langt sigt og 
sikre en koordineret og fælles virksomhedsindsats på tværs af de fynske kommunegrænser er ni fynske 
kommuner gået sammen om at etablere Rekrutteringsservice Fyn, der har til opgave at sikre den bedst 
mulige fynske kandidat til jobbet. Derudover indgår Svendborg i det landsdækkende Jobservice Danmark. 

De fynske kommuner arbejder blandt andet sammen om en årlig job- og erhvervsmesse samt et kompe-
tenceudviklingsprojekt for medarbejdere, der arbejder med virksomhedsindsatsen. Der er bevilget midler 
fra centralt hold mod en 40 procents egenfinansiering. 

 
Tema: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en 
styrket tværfaglig indsats. 
 
Mål:  
 

• Andelen af langtidsforsørgede dagpengemodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet aktive-
ring indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 42 % 

• Andelen af langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet akti-
vering indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 35 % 

• Andelen af langtidsforsørgede uddannelseshjælpsmodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet 
aktivering indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 25 % 

• Andelen af langtidsforsørgede sygepengemodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet aktive-
ring indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 35 % 

• Andelen af langtidsforsørgede ledighedsydelsesmodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet 
aktivering indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 30 % 
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Veje til målet: Der skal være fortsat fokus på intentionerne i de sidste års reformer på beskæftigelses-
området; reform af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. Der er 
en gruppe er borgere, der har behov for en tværfaglig indsats, herunder bør der også være opmærksom-
hed på gruppen af flygtninge og familiesammenførte. 
 
Jobcentret skal i rollen som borgernes koordinerende sagsbehandler samarbejde med de øvrige direktør-
områder om at sikre en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der understøtter borgernes 
mulighed for at deltage i et virksomhedsrettet forløb og styrker mulighederne for en tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Der vil være fokus på at udbrede og øge viden om arbejdsmarkedet blandt Jobcentrets 
myndighedssagsbehandlere, således at jobfokus kan blive endnu mere fremtrædende i den løbende op-
følgning med borgeren. 
 

 

 

Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesindsats 

Politikområde 
Beskæftigelsesindsats

 Budget      
2016          

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift
Integrationsprogram og 
introduktionsforløb 1,1 -5,9 -6,7 -7,0 -6,7

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 17,7 26,5 26,5 26,5 26,5

Tilbudscenter Danmarksvej 6,7

Beskæftigelsesordninger 6,1 1,3 1,3 1,3 1,3

Beskæftigelsesindsats i alt 31,6 21,9 21,1 20,8 21,1  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Budget 2017 er der 9,7 mio. kr. lavere end budget 2016. Den væsentligste årsag er den midlertidige for-
højelse af grundtilskuddet med 50% til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 2017 og 2018. 
Det er forudsat at forhøjelsen også kommer til at gælde i 2019 og 2020. Forhøjelsen af grundtilskuddet 
skal ses i sammenhæng med bortfald af de ekstraordinære integrationstilskud til serviceudgifter, der er 
modtaget i 2015 og 2016. Derudover er der mindre justeringer af budgetterne til beskæftigelsesindsats 
m.v. 
 
 
Tabeller og nøgletal  

Aktivitetsforudsætninger 
Regnskab 

2014 
Regnskab 

2015 
Budget    
2016 

Budget 
2017 

 
Antal personer under Integrationsloven 

 
154 

 
262 

  
406 

 
553 

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år 
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Udvalgte satser 
2015 2016 

 
2017 

 
 
Grundtilskud pr. person under Integrationsloven 

 
2.604 

 
2.640 

 
2.692/4.040 

 
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 

 
48.440 

 
49.118 

 
75.000 

 
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 

 
48.440 

 
49.118 

 
75.000 

 
Resultattilskud for bestået danskuddannelse 

 
36.331 

 
36.840 

 
32.000 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  

2014 
Regnskab 

2015 
Driftsudgifter til den kommmunale beskæftigel-
sesindsats pr. 17-64 årig 

 
816 

 
634 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal  regnskab 2015 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigel-
sesindsats pr. 17-64 årig 

 
634 

 
684 

 
667 

 
788 

Note: Løbende priser 

 

Beskrivelse af Sociale ydelser 

Rammebetingelser 
 
Sociale ydelser omfatter udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede mod ledighed, og som 
midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser for borgere i følgende grupper: 
 

• Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse, f.eks. uddannelseshjælp, kontant-
hjælp, revalideringsydelse eller ressourceforløbsydelse 

• Borgere som er godkendt til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse. 

• Borgere som er i jobtræning 

• Borgere i fleksjob eller skånejob 
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Økonomisk oversigt for Sociale ydelser 

Politikområde Sociale ydelser

 Budget      
2016          

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Kontanthjælp/Integrationsydel- se til 
udlændinge omfattet af 
integrationsprogram 33,8 39,3 51,6 64,1 75,4

Kontant- og uddannelseshjælp 148,7 148,5 148,5 148,5 148,5

Kontantydelsesordning m.v. 2,0 1,0

Revalidering 13,3 7,5 7,5 7,5 7,5

Løntilskud til fleksjob 52,3 45,4 45,4 45,4 45,4

Ressourceforløb 42,3 56,4 53,7 53,7 53,7

Ledighedsydelse 28,5 32,1 32,1 32,1 32,1

Nye tiltag på besk.området -3,6 -3,6

Sociale ydelser i alt 320,9 330,2 338,8 347,7 359,0  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse 

Budgettet til sociale ydelser stiger med 9,3 mio. kr. fra 2016 til 2017.  
 
På udlændingeområdet budgetteres der i overensstemmelse med regeringens skøn fra foråret 2016 om en 
årlig flygtningekvote på landsplan på 15.000 plus 8.000 familiesammenførte. For Svendborg svarer det til 
167 kvoteflygtninge plus 31 familiesammenførte voksne årligt, hvis fordelingen mellem børn og voksne er 
som i 2015. Tilsammen med det nuværende antal samt det forventede antal i 2016 giver det 528 perso-
ner på integrationsydelse under integrationsprogrammet i 2017, stigende til 611 i 2020. Derudover er der 
budgetteret med 167 personer i 2017 som modtagere af integrationsydelse til personer, der ikke længere 
er omfattet af integrationsloven, men som ikke har opholdt sig i landet i 7 af de sidste 8 år. Denne gruppe 
stiger til 688 i 2020.  
 
Regeringen kom med et nyt og lavere skøn for antal flygtninge i juni. Men da dette nye skøn ikke er ind-
regnet i KL’s tilskudsmodel mv., fastholdes det tidligere skøn i budgettet, således at der er overensstem-
melse mellem forudsætningerne i udgifts- og indtægtsbudgettet. 
 
Antal kontanthjælpsmodtagere skønnes at udgøre 945. Der er korrigeret for at 74 personer 1. juli 2016 
overgår fra kontanthjælp til integrationsydelse jf. ovennævnte regel om opholdskrav på 7 ud af 8 år. Ud-
dannelseshjælp skønnes at omfatte 525 personer. Her forventes 15 at overgå til integrationsydelse i 2016. 
 
Den midlertidige kontantydelse for personer, der er faldet ud af dagpengesystemet, er budgetteret sva-
rende til Svendborg kommunes andel af de skønnede udgifter i lovforslaget. 
 
På fleksjobområdet tages der i budgettet hensyn til at den gamle type fleksjob er faldende, samt at antal-
let af de nye fleksløntilskud er på niveau med budget 2016. Ledighedsydelse fastholdes på det nuværende 
niveau omkring 200. 
 
Antal ressourceforløb har været stigende siden indførelsen i 2013, men forventes at toppe i 2017. Jobaf-
klaringsforløb forventes fra 2017 at stabilisere sig på 176 stk. 
 
Udviklingen i antallet på de forskellige ydelser fremgår nedenfor. 
 
Ved budgetlægningen for 2016 indarbejdede direktionen i sit budgetforslag en rammereduktion om for-
ventet fald i overførselsindkomsterne på 5,8 mio. kr. i 2017 stigende til 17,3 mio. kr. Den resterende del 
af rammereduktionen udgjorde i 2017 2,7 mio. kr., som nu er udmøntet. Dog mangler der stadig udmønt-
ning af restbeløb på 3,6 mio. kr. fra 2019. 
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Tabeller og nøgletal  

Aktivitetsforudsætninger   
Regnskab 

2014 
Regnskab 

2015 
Budget    
2016 

Budget 
2017 

 
Kontanthjælp udlændinge/integrationsydelse 

 
127 

 
217 

 
406 

 
528 

 
Integrationsydelse uden for integrationsprogram 

 
- 

 
- 

 
- 

 
167 

 
Kontanthjælpsmodtagere 
Uddannelseshjælpsmodtagere (fra 1/1-14) 

 
1.005 

518 

 
987 
513 

 
955 
500 

 
945 
525 

 
Kontantydelse  

 
- 

 
- 

 
18 

 
9 

 
Revalidering 

 
101 

 
78 

 
85 

 
50 

 
Antal fleksjob 
Fleksløntilskud (fra 1/1-13) 

 
513 
147 

 
447 

 
400 
280 

 
340 
284 

 
Antal personer på ledighedsydelse 

 
189 

 
186 

 
190 

 
200 

Ressourceforløb (fra 1/1-13) 
 

54 
 

154 
 

220 
 

288 

Jobafklaringsforløb (fra 1/7-14) 
 

29 
 

93 
 

135 
 

176 
Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år 

 
 
 

Udvalgte satser  
2015 2016 

 
2017 

 
 
Kontanthjælp forsørger pr. måned 

 
14.416 

 
14.575 

 
14.808 

 
Kontanthjælp ikke forsørger pr. måned 

 
10.849 

 
10.968 

 
11.143 

 
Uddannelseshjælp udeboende pr. måned 

 
5.945 

 
6.010 

 
6.106 

 
Uddannelseshjælp enlig forsørger pr. måned 

 
11.888 

 
12.019 

 
12.211 

 
Revalideringsydelse fyldt 30 år pr. måned 

 
17.928 

 
18.125 

 
18.415 

 
Ledighedsydelse – maksimalt pr. uge 

 
3.680 

 
3.720 

 
3.780 

 
Ressourceforløbsydelse, forsørger pr. måned 

 
14.416 

 
14.575 

 
14.808 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2014 
Regnskab 

2015 
 
Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp 
pr. 17-64 årig 

 
 

2.735 

 
 

3.077 
Nettodriftsudgift aktiverede kontanthjælpsmod-
tagere pr. 17-64 årig 

 
1.128 

 
964 

 
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64 årig 

 
272 

 
220 

 
Nettodriftsudgift fleksjob/ledighedsydelse 

 
1.898 

 
1971 

Note: Løbende priser 
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ECO Nøgletal – regnskab 2015 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

 
Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp 
pr. 17-64 årig 

 
 

2.735 

 
 

2.609 

 
 

2.278 

 
 

2.567 
Nettodriftsudgift aktiverede kontanthjælpsmod-
tagere pr. 17-64 årig 

 
964 

 
991 

 
1.026 

 
1.021 

 
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-64 årig 

 
220 

 
188 

 
226 

 
195 

 
Nettodriftsudgift fleksjob/ledighedsydelse 

 
1.971 

 
2.244 

 
2.252 

 
1.743 

Nettodriftsudgift kontanthjælp til udlændinge 
pr. indb. 

 
279 

 
272 

 
295 

 
193 

 
 
Beskrivelse af Sygedagpenge 

Rammebetingelser 
 
Sygedagpenge dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som er sygemeldte og modtager sygedagpenge. 
Lov om sygedagpenge beskriver serviceniveau for opfølgende samtaler med de sygemeldte borgere.  

Indsatsen overfor sygemeldte skal understøtte den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet.  Der 
er fokus på et tæt samarbejde med arbejdsgiverne, hvilket understøttes af deres mulighed for at anmode 
om en fast track løsning, hvor jobcentret går tidligere ind i de sager, der har øget risiko for at blive en 
længerevarende sygemelding. 

 
Økonomisk oversigt for Sygedagpenge 

Politikområde Sygedagpenge

 Budget      
2016          

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Sygedagpenge 79,3 71,3 71,3 71,3 71,3

Sygedagpenge i alt 79,3 71,3 71,3 71,3 71,3  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
Økonomisk redegørelse 

Budgettet til sygedagpenge falder med 8,0 mio. kr. i forhold til 2016. I 2016 blev der budgetteret med 
840 sygedagpengeforløb. Dette justeres til et niveau på 784 på årsbasis. 
 

Tabeller og nøgletal  

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Budget    
2016 

Budget 
2017 

 
Antal sygedagpengeforløb 

 
847 

 
813 

 
840 

 
784 

Note: Antal er gennemsnit for det pågældende år.  
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Udvalgte satser  
2015 2016 2017 

 
 
Højeste dagpengebeløb pr. uge 

 
4.135 

 
4.180 

 
4.247 

 
Højeste dagpengebeløb pr. time 

 
111,76 

 
112,97 

 
114,78 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  

2014 
Regnskab 

2015 
 
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig 

 
2.101 

 
2.037 

Note: Løbende priser 

 

ECO Nøgletal  regnskab 2015 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

 
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-64 årig 

 
2.037 

 
2.292 

 
2.266 

 
2.063 

 
Beskrivelse af Forsikrede ledige 

Rammebetingelser 
 
Med beskæftigelsesreformen flyttede fokus fra gentagen aktivering til fokus på samtalen som det vigtigste 
redskab. Indsatsen består af et tidligt og intensiveret kontaktforløb, med 6 samtaler i løbet af det første 
halve års ledighed. Heraf skal flere af samtalerne være sammen med a-kasserne. Jobcentret har sammen 
med de øvrige fynske kommuner og a-kasser igangsat et kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne 
på området. 
 
Ret og pligt til gentagen aktivering er erstattet af ret til et tilbud, og mulighed for jobcentret om at give 
flere tilbud efter behov. Tilbuddet skal have en minimumsvarighed på 2 uger. 
 
Der kan anvendes forskellige typer af tilbud, men der er fokus på virksomhedsrettede tilbud eller ordinær 
uddannelse. 
 
De ledige har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvor ledige får mulighed for deltagelse i uddannelse 
indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 
 
Målrettet uddannelse af ledige indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder understøttes af pul-
jer. Desuden er voksenlærlingeordningen målrettet, så den kun kan benyttes af ledige og ufaglærte be-
skæftigede. 

 

Økonomisk oversigt for Forsikrede ledige 

Politikområde Forsikrede ledige

 Budget      
2016          

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Dagpenge til forsikrede ledige 115,2 106,0 106,0 106,0 106,0
Beskæftigelsesindsats for forsikrede 
ledige 11,6 10,3 10,3 10,3 10,3

Forsikrede ledige i alt 126,8 116,3 116,3 116,3 116,3  
+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Økonomisk redegørelse 

Svendborg Kommune modtager i 2017 et beskæftigelsestilskud på 116,3 mio. kr., som er beregnet på 
baggrund af en forventning om 880 forsikrede ledige. Tilskuddet skal finansiere kommunens bidrag til 
dagpenge til forsikrede ledige, som er budgetteret til 106,0 mio. kr. i 2017. Endvidere er udgifterne til 
løntilskud, personlig assistance mv. til de forsikrede ledige budgetlagt til 10,3 mio. kr. netto.  
Beskæftigelsestilskuddet hører budgetmæssigt under generelle tilskud på Økonomiudvalgets område. 
 
Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i 2017 og efterreguleres i 2018, når kommunernes faktiske 
udgifter samt ledigheden for 2017 er opgjort. På baggrund af det faktiske udgiftsbehov i regnskab 2017 
fordeles det endelige tilskud først på de enkelte landsdele. Efterfølgende fordeles tilskuddet for hver 
landsdel på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i 2015. Hvis en 
kommune har stigende andel af ledige i tilskudsåret (2017) i forhold til året to år før tilskudsåret (2015) 
kan man således opleve at blive underkompenseret for sine udgifter og omvendt. Denne mekanisme er 
valgt for at sikre at kommunerne har et incitament til at have den bedst mulige beskæftigelsesindsats på 
området. 
 
Tabeller og nøgletal  

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab  

2014 
Regnskab 

2015 
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige pr. 
17-64 årig 

 
367 

 
340 

 

ECO Nøgletal  regnskab 2015 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region Syd-
danmark 

Hele landet 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige pr. 
17-64 årig 

 
340 

 
212 

 
217 

 
190 
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Generelt 

 

 

Udvalgets ansvarsområde 

 
Skoleområdet: 
Kommunen har i alt 11 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger samt en centerafdeling og en 
folkeskole for børn med særlige behov. Dertil kommer en kommunal heldagsskole, som organisatorisk er 
placeret under Familie og Uddannelse. Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og 
vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Desuden omfatter området en kommunal 
juniorklub under dagtilbudsloven samt 7 juniorklubber under folkeoplysningsloven med tilskud fra 
kommunen.  

Under området henhører PPR, der omhandler kommunens ydelser og service over for børn og unge med 
behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens § 3 og § 
4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. 
 
Dagtilbudsområdet: 
Dagtilbudsområdet omfatter 6 dagtilbudsområder bestående af et dagplejeområde og fem kommunale 
dagtilbudsområder. Herudover består dagtilbudsområdet af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det 
forpligtende netværk Fyrtårnet, ti private dagtilbud samt private pasningsordninger, herunder tilskud til 
pasning af egne børn.  
 
Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det 
nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, udvikling og læring. 
 
Familie & Uddannelse: 
Under området Familie & Uddannelse hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling 
af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov. Dele af de 
specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, specialskole- og 
specialfritidsordning, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret 
egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.   
Området dækker også Ungdommens Uddannelsesvejledning som har til opgave at vejlede unge mellem 14 
til 25 år. ift. uddannelse. Herudover er den centrale administration under Børn og unge placeret i Familie 
og Uddannelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversigt over gældende politikker: 

• Handicappolitik 
• Rusmiddelpolitik 
• Sammenhængende Børn og Unge Politik 
• Integrationspolitik 
• Mad- og måltidspolitik 
• Bevægelsespolitik 

 

Sammenhængende Børn og Unge politik 

Dagtilbud 
0-5-årige 

Mission, vision og fælles 

arbejdsgrundlag 

Skoleafdelingen 

6-16-årige 

Vision for folkeskolen i 
Svendborg 

Familie og Uddannelse 
0-18-årige 

Strategiplan for 
familieområdet 2015-

2018 
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Skoleområdet – væsentligste indsatser 

 

• Udvikling af modtagelsesklasseområdet gennem netværk og kompetenceløft  

• Digitalisering i folkeskolen 

• Progressionsrapport 

• Program for læringsledelse 

• Etablering af kompetencenetværk på specialområdet    

Dagtilbudsområdet – Væsentligste indsatser 

 

• Program for Læringsledelse 

• FOKUS – Det Sammenhængende Børneliv 

• Svendborgprojektet – aktive børn i dagtilbud 

• Styrkelse af flygtningefamiliers modtagelse 

 

Familie og Uddannelse – Væsentligste indsatser 

 

• Implementering af Svendborgmodellen med fokus på tværgående samarbejde 
 

• Fortsat implementering af Strategiplanen og de 6 fokusområder 
 

• Fokus på unge og uddannelser (flere unge påbegynder og afslutter 
uddannelse) med involvering af UU, CSV og Ungekontakten 
 

Side 92



Budget 2017  Service og Økonomi 

Udvalget for Børn og Unge 
 

Økonomisk oversigt – samlet for Børn og Unge 
 (Mio. kr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ angiver udgift / - angiver indtægt 
 
 

Budgetændringer 
 Mio. kr. 

Budgetændringer - Drift 2017 2018 2019 2020

Reduceret rammebesparelse - UBU -6.087 -6.087 -6.087 -6.087

Demografi skoleområdet - modregning af 
modtagerklasser -2.531 -2.531 -2.531 -2.531

Effektiviseringspulje 2016 -1.490 -1.490 -1.577 -1.577

Budgetændringer ift. ejendomscentret -1.046 -1.046 -1.046 -1.046

Desktop, T-platform -293 -293 -293 -293

Udbudsbesparelser -287 -287 -287 -287

Øvrige ændringer -82 -45 -45 -45

Døgnarbejdstidsaftale 250 250 250 250

Lov- og cirkulæreprogram 1.017 1.019 976 976

Handicapmedhjælpere  mistet refusion m.m. 1.200 1.200 1.200 1.200

Flytning af pladsanvisningen fra Borgerservice til 
Udvalget for Børn og Unge 1.617 1.617 1.617 1.617

Tilført udvalget til prioritering 1.700 1.700 1.700 1.700

Demografi dagtilbudsområdet 2.321 1.860 -125 1.017

Demografi skoleområdet 6.520 8.785 9.780 4.481

Ændring ifølge prisfremskrivning 15.832 15.557 15.485 15.484

Overførsel fra regnskab 2015 16.665

Budgetændringer drift i alt 35.305 20.209 19.016 14.859
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

Udvalg for Børn og Unge

Vedtaget 
budget 2016 

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019          

2017-priser

 Budget       
2020           

2017-priser

Drift

Skoleområdet 511,6 513,6 501,7 497,3 493,2

Dagtilbud 211,4 210,5 209,4 208,7 209,9

Familie og Uddannelse 216,4 221,3 215,4 214,7 214,7

Serviceudgifter i alt 939,3 945,4 926,5 920,7 917,8

Indkomstoverførsler

Familie og Uddannelse 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7

Indkomstoverførsler i alt 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7

Udvalget for Børn og Unge i alt 943,9 950,1 931,1 925,4 922,4  
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Udvalget for Børn og Unge 
 

Økonomisk redegørelse 
 
Den samlede ramme for budget 2017 og frem er ændret med ovenstående beløb i tabellen for de enkelte 
år. Ændringen er sket i de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2016 og kan således ikke direkte 
udledes af økonomioversigten. 
 
 
Drift  
Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og indkomstoverførsler) for 2017 udgør 950,1 mio. kr. inkl. 
ovennævnte ændringer. 
 
Serviceudgifter 
Budgettet til serviceudgifter er på 945,4 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015 på 16,7 mio. kr. samt øvrige 
ændringer i ovennævnte tabel. 
Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skoleområdet med sine 497,3 mio. kr. udgør over 
halvdelen af udgifterne. 
 
Indkomstoverførsler 
Budget til indkomstoverførsler udgør netto 4,7 mio. kr. og består af udgifter til EGU på 0,7 mio. kr., 
udgifter til sociale formål, bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og refusionsindtægter på 3,9 mio. kr. 
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Beskrivelse af politikområde: Skoleområdet 

Rammebetingelser 
Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af 
opgaven. Resurseforbruget til løsning af opgaven fastsættes lokalt på baggrund af de centrale krav til 
opgavens indhold, lokale målsætninger og politikker, centrale overenskomster og lokale aftaler i 
konsekvens heraf. Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg 
Juniorklub.  
 
Under skoleområdet henhører også Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Tåsingeskolens 
Centerafdeling, Byhaveskolen og Kolibrien (takstfinansierede institutioner under Styringsaftalen). 
 
Skoleafdelingen udarbejder kvalitetsrapport, som Byrådet godkender og som efterfølgende offentliggøres 
på kommunens hjemmeside. Kvalitetsrapporten er det dokument, som overordnet følger udviklingen på 
skoleområdet, og hvor der evalueres fælles på skoleområdet, og hvor nye udviklingsområder beskrives.  
 
I forbindelse med realisering af folkeskolereformen pr. 1. august 2014 blev der indført ny bekendtgørelse 
for udarbejdelse af kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal udarbejdes i 2014, i 2015 og derefter hvert 
andet år, dvs. i 2017. 
 
Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen er løbende justeret, så 
den afspejler ændringer som følge af folkeskolereformen. Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og 
afsluttes 31. juli. 
 
Områdets struktur 
Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, hvor de fire af skolerne rummer 0.-6. klasse, seks skoler 
rummer 0.-9. klasse, mens Nymarkskolen rummer 7.-10. klasse, hvor 10. klasse fysisk er placeret på 
Vestre Skole. På 5 af folkeskolerne er der tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder centerafdelingen 
på Tåsingeskolen. Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på 10 af de 11 skoler. Der er idrætsskole for 0.-6. 
klasse. 
 
Skoleområdet omfatter derudover den kommunale juniorklub ”Svendborg Juniorklub”, herunder 
Værestedet, samt en række klubber efter folkeoplysningsloven for 4.-6. årgang. På Thurø Skole er der til 
klubben (Knasten) givet dispensation til optagelse af børn i 3. årgang.   
 
Der er 7 frie grundskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold til det antal elever, 
der går i frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på efterskoler.  
 
PPR/Svendborg betjener 11 folkeskoler, 7 frie grundskoler, 1 centerafdeling, 1 specialskole/fritidstilbud 
samt 4 private heldagsskoler/opholdssteder samt den kommunale heldagsskole. Derudover betjener 
PPR/Svendborg 29 børnehuse fordelt på 5 kommunale dagtilbudsområder. Hertil kommer dagplejen og det 
forpligtende netværk Fyrtårnet bestående af 4 selvejende dagtilbud. Dertil 10 private daginstitutioner. 
 
På Ærø betjener PPR/Svendborg: 1 folkeskole, 1 friskole, 2 kommunale dagtilbud og 1 privat dagtilbud 
samt dagplejer. 
 
PPRs service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet, ergo-/fysioterapeuter, 
Tale – hørepædagogområdet og konsulent – lærerområdet. 
 

Hvad vil vi i 2017:  

 
Tema: Udvikling af modtagelsesklasseområdet gennem netværk og kompetenceløft 
Til at understøtte udvidelsen i antallet af modtagelsesklasser og i det hele taget medvirke til at udvikle 
området, herunder koblingen til almenområdet, er der i skoleåret 2016/17 etableret kommunalt faciliteret 
netværk for undervisere i modtagelsesklasser, samt deltagelse i kompetenceudviklingsprojekt med 
læringskonsulenter fra UVM.  
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Mål:  
At etablere en faglig funderet, effektiv sammenhængende modtagelse af flygtninge og flersprogede 
elever, således at de hurtigere kan begå sig i en almenklasse. 
At den periode en elev er tilknyttet en modtagelsesklasse inden fuld udslusning falder. 

 
Veje til målet:  
Fremadrettet bygges der videre på de iværksatte initiativer fra 2016 via stort fokus på videndeling og 
netværk. 
 
 
Tema: Digitalisering i folkeskolen  

Brugerportalsinitiativet, som primært består af en samarbejdsplatform og en læringsplatform jf. aftale 
mellem KL og regeringen fra 2014, er styrende for skolernes arbejde med digitalisering. 
  
Mål: 
Samarbejdsplatformen vil være i drift på alle skoler ved skolestart august 2019 
Læringsplatformen skal være anskaffet og sikret udbredelse til alle skoler i december 2017 
  
Veje til målet:  
Læringsplatformen MinUddannelse er indkøbt til skolerne 1.9.2015 og indfases gradvis frem til skoleåret 
2016/17. 
Den fælles kommunale samarbejdsplatform, som skal erstatte Skoleintra og Børneintra, er forsinket og 
forventes først klar til implementering i foråret 2019 og udbredt ved skoleårets start 2019/20. 
 
 
Tema: Progressionsrapport 
Progressionsrapporten er et oversigtsværktøj, der frem mod 2020 sammenfatter skolernes status indenfor 
og målsætninger indenfor 16 politisk vedtagne målområder. 
 
Mål: Målet med Progressionsrapporten er at skabe et overblik og retning for Svendborg Kommunes 16 
politiske vedtagne målområder på tre niveauer, skole-, forvaltning- og politisk niveau frem mod 2020. 
 

Veje til målet:  

Progressionsrapporten bliver opdateret, redigeret og fremlangt for Udvalget for Børn og Unge en gang 
årligt, for at de tre niveauer kan følge kommunens progression i arbejdet frem mod de besluttede 2020 
mål.  

 
Tema: Program for læringsledelse 

Program for Læringsledelse er fortsat i 2017 et tværgående udviklingsfokus for både skole- og dagtilbuds-
området, hvor indsatser synkroniseres og bygger på systemomfattende kapacitetsopbygning inden for 
professionelle læringsfællesskaber samt elev/børnecentreret, datainformeret ledelse.  
 
Mål: Målet i 2017 er at igangsætte synergiproces mellem skole- og dagtilbud for at skabe fælles sprog og 
retning i Program for Læringsledelse.  
 

Veje til målet: Fælles konference og øget samarbejde på forvaltningsniveau og distriktsniveau om 
kvalitetsudvikling 

 
Tema: Etablering af kompetencenetværk på specialområdet 
I forbindelse med ny struktur for specialtilbud skal der etableres tre kompetencenetværk. 
Der er tildelt økonomi fra august 2018 til kompetencenetværkene. Der arbejdes hen i mod opstart af 
pilotforløb i 2017. 
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Mål: 

Kompetencenetværkene skal understøtte almenområdet og inklusion i praksis, medvirke til progression i 
inklusion samt bevare, udvikle og formidle viden på området.  
 

Veje til målet: 

Kompetencenetværkenes opgaver vil blandt andet være praksisnær rådgivning, fx i form af 
vejledningsforløb på almenskolerne, kompetenceudviklingsforløb for almenskoler, deltage i 
udslusningsforløb fra specialtilbud til almenklasse og rådgive teams på almenskoler. 
 

Økonomisk oversigt for skoleområdet 
Mio.kr. 

Skoleområdet

Vedtaget 
budget 2016  

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018         2017-

priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Folkeskoler 329,4 336,2 329,1 324,7 320,7

Fællesudgifter 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8

Skolefritidsordninger 15,1 16,4 16,4 16,4 16,4

Befordring af skoleelever 2,8 3,3 2,8 2,8 2,8

Komm.spec.skoler/ml.komm. 22,5 18,4 17,2 17,2 17,2

Kompetenceudvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bidrag vedr. frie grundskoler 51,6 56,5 56,5 56,5 56,5

Bidrag vedr. efterskoler 13,9 15,2 15,2 15,2 15,2

Juniorklubber, folkeoplysn. 3,1 3,3 3,1 3,1 3,1

Fritidsaktiviteter udenf. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Kommunale tilskud til.. 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4

Klubber (Svendborg Juniorklub) 3,7 4,0 3,8 3,8 3,8

Adm. idrætsskoler m.v. 1,3 0,9 0,7 0,7 0,7

Serviceudgifter i alt: 445,2 455,7 446,1 441,8 437,7

 

PPR

Vedtaget 
budget 2016  

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018         2017-

priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Pæd/psyk rådgivning 13,3 14,6 13,3 13,3 13,3

SFO andre kommuner 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Befordring 3,7 2,9 2,9 2,9 2,9

Spec.uv. i regionale tilbud 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1

Spec.uv. i kommunale tilbud 43,7 40,9 40,9 40,9 40,9

Spec.pæd.bistand i førskole 1,2 1,4 1,2 1,2 1,2

Særlige dagtilbud 7,4 7,6 7,5 7,5 7,5

Ergo/Fys-ordningen 1,1 1,6 1,0 1,0 1,0

Serviceudgifter i alt: 70,7 69,5 67,1 67,1 67,1  
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Takstinstitutioner under 

rammeaftalen

Vedtaget 

budget 2016  

2016-priser

 Budget      

2017          

2017-priser

 Budget      

2018         2017-

priser

 Budget      

2019           

2017-priser

 Budget       

2020            

2017-priser

Drift

Indtægt Centerafdelingen -34,9 -32,4 -32,4 -32,4 -32,4

Tåsinge Centerafd. (institutionen) 30,7 28,2 28,2 28,2 28,2

Indtægt Byhaveskolen -32,0 -32,0 -32,0 -32,0

Byhaveskolen (institutionen) 26,8 26,8 26,8 26,8

Indtægt Kolibrien -10,6 -10,6 -10,6 -10,6

Kolibrien (institutionen) 8,5 8,5 8,5 8,5

Serviceudgifter i alt -4,3 -11,5 -11,5 -11,5 -11,5  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

Økonomisk redegørelse 

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) 
Serviceudgifter 
 
Vedtaget budget 2017 udgør netto 513,6 mio. kr. I budgettet er indeholdt overførsler fra 2015 på 11,3 
mio. kr. 
 
Antallet af 6-16 årige børn i Svendborg Kommune danner grundlag for skoleområdets demografimodel. 
Der ses ifølge befolkningsprognosen et fald i antal børn efter 2017, hvilket kan ses af den reducerede 
økonomiske ramme i 2018-2020 i økonomitabellen ovenfor under ”Folkeskoler”. 
 

Tabeller og nøgletal  

Elevtal pr. 5. september 2014-2016  
Elevtallet på folkeskolerne er inkl. special- og modtageklasser, men ekskl. centerafdeling (Tåsingeskolen). 
Folkeskolerne er incl. andre kommuners elever, mens elevtallene for frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever. 

Folkeskoler i 
kommunen 

2014 2015 2016 Frie grundskoler i 
kommunen 

2014 2015 2016 

 
Issø-skolen 

 
  433 

 
 429 

 
  415 

 
Egebjerg Friskole* 

 
 

  

 
Nymarkskolen  

 
714 

 
742 

 
731 

 
Haahrs Skole 

 
473 

 
494 

 
495 

 
Rantzausminde 
Skole 

 
550 

 
 561 

 
  562 

 
Ida Holsts Skole 

 
219 

 
231 

 
234 

 
Skårup Skole 

 
418 

 
 397 

 
  402 

 
Ollerup Friskole 

 
172 

 
167 

 
180 

 
Stokkebækskolen 

 
510 

 
 477 

 
  498 

 
Oure Friskole 

 
93 

 
99 

 
87 

 
Thurø Skole 

 
302 

 
 299 

 
  294 

 
Vester Skerninge Friskole 

 
199 

 
201 

 
207 

 
Tved Skole   

 
327 

 
 351 

 
  354 

 
Øster Åby Friskole 

 
201 

 
192 

 
200 

 
Tåsingeskolen  

 
707 

  
 698 

 
  666 

 
Svendborg Friskole* 

 
 

  

 
Vestermarkskolen 

 
356 

 
 345 

 
  349 

 
Svendborg Steinerskole 

 
19 

 
25 

 
25 

 
Vestre Skole 

 
329 

 
 327 

 
  332 

    

 
Ørkildskolen 

 
674 

 
 715 

 
  722 

    

 
Skolerne i alt  

 
5320 

 
5341 

 
5325 

 
Frie grundskoler i alt 

 
1376 

 
1409 

 
1428 

*) Egebjerg Friskole og Svendborg Friskole er ophørt fra skoleåret 2014/15. 
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Resursetildeling pr. elev/indskreven i folkeskolen og SFO skoleår 2015/16 og 2016/17 

 Resursetildeling 2015/16 
(i 2015-pris) 

Resursetildeling 2016/17 
(i 2016-pris) 

Tildeling pr. elev/indskreven 
(kr.) jf. resursetildeling  

Tildeling 
løn 

Tildeling 
drift  

Tildeling 
i alt 

Tildeling 
løn 

Tildeling 
drift 

Tildeling 
i alt 

 
Almen-elever * 

 
51.613 

 
2.712 

 
54.325 

 
51.883 

 
2.695 

 
54.578 

 
SFO ** 

 
16.147 

 
1.173 

 
17.320 

 
15.941 

 
1.149 

 
17.090 

*) Elevtal og antal indskrevne i de anførte skoleår fremgår af nedenstående tabel.  
 

Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt indskrevne i SFO 

 
Budget 2014 Budget 2015  Budget 2016 Budget 2017 

 
Antal folkeskoleelever (almen) 

 
5.108 

 
5.144 

 
5.116 

 
5.107 

 
Antal elever i frie grundskoler 

 
1.497 

 
1.428 

 
1.480 

 
1.523 

 
Antal elever i efterskoler 

 
423 

 
409 

 
418 

 
446 

 
I alt folkeskoler, frie grundskoler og 
efterskoler 

 
7.028 

 
6.981 

 
6.952 

 
7.076 

 
Antal indskrevne i SFO i folkeskoler 

 
1.732 

 
1.755 

 
1.748 

 

 
1.765 

 
Antal indskrevne i SFO i frie grundsk. 

 
517 

 
494 

 
501 

 
507 

 
I alt SFO i folkeskoler og frie 
grundskoler 

 
2.249 

 
2.249 

 
2.249 

 
2.272 

De anførte elev/indskrivningstal er pr. 5.9. før budgetåret. 

Der er fra budget 2016 indført ny demografimodel på skoleområdet, der omfatter samtlige elever (incl. bl.a. 
specialelever), hvor der reguleres udelukkende på baggrund af ændringer i forventet antal af 6-16 årige jf. 
befolkningsprognosen, se næste tabel.  

 
Befolkningsprognose 
fra 2016 

2016  

(skoleår 
2015/16)  

Faktisk 
1.1.2016 

2017 

(skoleår 
2016/17)   

2018  

(skoleår 
2017/18)   

2019 

(skoleår 
2018/19)   

2020 

 (skoleår 
20119/20)   

Antal 6-16 årige 7.547 7.573 7.544 7.460 7.386 

 

Løbende priser 

Forældrebetaling SFO 
og kommunale 
juniorklub (kr. pr. 
måned i 11 måneder 
pr. år) 

2014  
Jan-juli 

2014 
Aug-dec 

2015 2016 2017* 

 
SFO heldagsplads 1255 1355 1422 1410 

 
1432 

 
SFO kun morgen 541 584 613 608 

 
617 

 
Svendborg Juniorklub  669 569 461 493 

 
444 
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ECO Nøgletal – udvikling Svb. Kommune. 
Udvalgte områder. Kroner pr. 6-16 årig 

Regnskab 
2013 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

 
3.22.01 Folkeskoler 

 
44.047 

 
46.369 

 
46.703 

 
3.22.02 Fællesudgifter for komm.skolevæsen 

 
125 

 
120 

 
196 

 
3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.) 

 
8.071 

 
8.455 

 
8.046 

 
3.22.10 Bidrag til frie grundskoler 

 
7.150 

 
7.052 

 
6.829 

 
3.22.12 Bidrag til efterskoler (NB: 14-18 årige) 

 
3.212 

 
3.733 

 
3.724 

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) 

 

ECO Nøgletal. Regnskab 2015. Udvalgte 
områder. Kroner pr. 6-16 årig. 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
3.22.01 Folkeskoler 

 
46.703 

 
46.575 

 
48.443 

 
47.559 

 
3.22.02 Fællesudgifter for komm.skolevæsen 

 
196 

 
405 

 
631 

 
784 

 
3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.) 

 
8.046 

 
6.385 

 
6.731 

 
7.603 

 
3.22.10 Bidrag til frie grundskoler 

 
6.829 

 
5.063 

 
5.212 

 
5.433 

 
3.22.12 Bidrag til efterskoler (NB: 14-18 årige) 

 
3.724 

 
3.715 

                                 
3.520 

 
2.786 

Kilde: ECO nøgletal (2015-priser) 
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Beskrivelse af Dagtilbudsområdet 

Rammebetingelser 
I Svendborg Kommune går alle børn i alderen 0-5 år i et alment dagtilbud ud fra et klart defineret 
grundlag omkring kerneopgaven – at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse – med en 
ambition om at ”Her kan børn skabe sig – et fundament til at mestre livet”.  
 
Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det 
nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring og udvikling. Hvert dagtilbud skal 
udarbejde pædagogiske læreplaner, der beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor 
temaerne: alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, 
naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt arbejdet med børn i udsatte 
positioner.  
 
Med afsæt i lovgivningen er der i Svendborg Kommune udarbejdet Vision for Læring og Dannelse frem 
mod 2018. På dagtilbudsområdet er Vision for Læring og Dannelse udmøntet i Vision, Mission og Fælles 
arbejdsgrundlag samt Faglighedsblomsten, som beskriver den fælles pædagogiske referenceramme samt 
den fælles forståelse af begrebet professionel pædagogisk faglighed.  
 
Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med de kommunale, selvejende og private dagtilbud 
samt med de private pasningsordninger.  
 
Struktur 
Dagtilbudsområdet omfatter seks kommunale dagtilbud:  

• Egebjerg 
• Østerdalen 
• Vesterlunden 
• Børnebyøster 
• Sundet 
• Dagplejen 

 
Dagtilbudsområdet består desuden af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk 
Fyrtårnet, ti private dagtilbud og 62 private pasningsordninger. Det er desuden muligt at søge tilskud til 
pasning af egne børn. 
 
Endelig består dagtilbudsområdet af Interkulturelt Team, som understøtter flygtningefamilier i at finde sig 
praktisk tilrette i det danske samfund – med fokus på børnenes trivsel, støtter dagtilbuddene i 
modtagelsen af flygtningebørn og deres familier og sprogscreener alle flersprogede tre- og fem-årige. 
 

 

Hvad vil vi i 2017:  

Tema: Program for Læringsledelse 
 
Mål: 
Målet er, at der etableres dagtilbud der: 

• Knytter pædagogisk praksis med læreplanstemaer formuleret i dagtilbudsloven 
• Udfordrer alle børn, så de opnår trivsel, læring, udvikling og dannelse 
• Mindsker betydningen af børns sociale baggrund for deres læring og trivsel  

 
Veje til målet:  
I efteråret 2015 blev der gennemført en kortlægning i alle dagtilbud ved hjælp af digital besvarelse af 
spørgeskemaer. Der er indsamlet data fra fem informantgrupper: 4-6-årige, forældre, kontaktpædagoger, 
pædagogisk personale og ledelse. På baggrund af kortlægningen gennemføres der frem mod sommeren 
2017 teambaseret kompetenceløft i alle børnehuse og dagplejegrupper. Kortlægningen gentages i 2017 og 
2019, og danner sammen med øvrige data på dagtilbudsområdet udgangspunkt for arbejdet med kvalitet i 
dagtilbud.  
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Tema: FOKUS – det sammenhængende børneliv 

 
Mål:  
Styrke medarbejdernes handlekompetencer i forhold til at reagere tidligt og kvalificeret 
 
Veje til målet:  
Der laves to årlige trivselsvurderinger af alle børn og indføres fælles systematikker og metoder som afsæt 
for indsatserne i dagtilbud og det tværfaglige samarbejde. Forældresamarbejdet styrkes ved inddragelse, 
og der fokuseres på forældrenes og barnets ressourcer og styrkesider. I 2017 afholdes der tværfaglig 
uddannelse i vækstmodellen som dialogmodel til afvikling af samtaler med forældre. I 2017 vil der 
endvidere være fokus på procedure og samarbejde om børns overgang fra sundhedsplejen til dagtilbud, 
mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole. Formålet er at give børnene de bedste betingelser for 
overgange, at skabe større sammenhæng og helhed i børnenes hverdag og at understøtte børnenes 
udviklings- og læringsbetingelser. 
 
Tema: Svendborgprojektet - Aktive børn i Dagtilbud 
 
Mål:  
Udvikle læringsmiljøer i dagtilbuddene, der skaber mere bevægelse, styrker børnenes motoriske 
færdigheder og øger kropsbevidstheden blandt børnene. Dette gøres gennem fysisk aktivitet af høj 
kvalitet. 
  
Veje til målet:  
Kompetenceudviklingen af dagplejerne og første medarbejdere i Sundet, Egebjerg og Østerdalen er 
igangsat i efteråret 2016, så de første GazelleDagplejere og GazelleBørnehuse er færdiguddannet primo 
2017. I 2017 fortsætter kompetenceudviklingen af dagplejerne og medarbejderne i Vesterlunden, 
Børnebyøster og Fyrtårnet. Derudover etableres der et netværk for koordinatorer, hvor der er fokus på 
gensidig inspiration og videndeling. 
 
Tema: Styrkelse af flygtningefamiliers modtagelse 
 
Mål:  
Styrke samarbejdet internt i forhold til familier med børn  
 
Veje til målet:  
Familiekonsulentindsatsen og Interkulturelt Team sammenlægges fra 1. november 2016. 
Familiekonsulenterne yder primært indsatser rettet mod flygtningefamilier med børn, mens Interkulturelt 
Team primært har indsatsen rettet mod at understøtte de professionelle miljøer i dagtilbud og skole i 
relation til flygtningebørn og andre flersprogede børn. Målet med sammenlægningen er dels at skabe 
større grad af koordination og synergi til glæde for den enkelte flygtningefamilie, dels at lette samarbejdet 
med flygtningefamilierne og de øvrige samarbejdspartnere.  
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Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet 

Dagtilbudsområdet

Vedtaget 

budget 2016 

2016-priser

 Budget      

2017          
2017-priser

 Budget      

2018          
2017-priser

 Budget      

2019           
2017-priser

 Budget       

2020            
2017-priser

Drift

Fælles formål 30,6 31,4 27,9 27,1 28,6

Dagpleje 33,6 34,1 34,1 34,1 34,1

Dagtilbud i børnehuse 113,9 111,3 113,7 113,8 113,5

Særlige dagtilbud 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Tilskud til private dagtilbud 30,6 31,0 31,0 31,0 31,0

Serviceudgifter i alt: 211,4 210,5 209,4 208,7 209,9

 
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
 
Serviceudgifter 
 
Vedtaget budget 2017 udgør netto 210,5 mio. kr. I vedtaget budget er indeholdt overførsler fra 2015 på 
0,4 mio. kr., mod 3,7 mio. kr. i budget 2016. 
 
Der forventes en stigning i børnetal fra 2016 til 2017 på 42 flere børn i dagtilbud, dette er indarbejdet i 
demografipuljen på dagtilbudsområdet.  
 
I budgettet for 2017 er der desuden tilført midler vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet vedr. friplads mv. 
på 0,5 mio. kr.  
 

 
Tabeller og nøgletal  

Løbende priser 

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

 
Antal 0 – 2 årige i dagtilbud 

 
1054 

 
1015 

 
959 

 
987 

 
Antal 3 – 5 årige i dagtilbud 

 
1917 

 
1864 

 
1786 

 
1722 

 
Antal af 0 – 5 årige i dagtilbud i alt 

 
2971 

 
2879 

 
2745 

 
2709 
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Løbende priser 

Takster  
2015 2016 2017 

 

 
Dagpleje 

 
2560 

 
2721 

 
2698 

 
Vuggestue 

 
3111 

 
3223 

 
3381 

 
Børnehave 

 
1835 

 
1866 

 
1860 

 
Frokost 

 
686 

 
690 

 
621 

 

ECO Nøgletal – udvikling 
Regnskab 

2014 
Regnskab 

2015 

 
Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 – 5 årige 
 

 
66.051 kr. 

 
68.288 kr. 

 

ECO Nøgletal 2015 
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Nettodriftsudgifter 0 – 5 årige (ekskl. udgifter 
til særlige dagtilbud) 

 
68.288 kr. 

 
62.750 kr. 

 
63.631 kr. 

 
67.755 kr. 
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Beskrivelse af Familie og Uddannelse 

Rammebetingelser 
Under området for Børn og Unge med særlige behov hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende 
drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige 
behov. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud og 
specialskole, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne 
kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.  Området 
dækker også Ungdommens Uddannelsesvejledning som har til opgave at vejlede unge mellem 14 til 25 år. 
ift. uddannelse. Herudover er den centrale administration under Børn og unge placeret i Familie og 
Uddannelse. 
 
Hvert område er beskrevet med egne temaer og egen økonomi – økonomiske oversigter og redegørelser. 
 
Økonomisk oversigt for Børn og Unge med særlige behov 

Familie og Uddannelse

Vedtaget 

budget 2016 

2016-priser

 Budget      

2017          

2017-priser

 Budget      

2018          

2017-priser

 Budget      

2019           

2017-priser

 Budget       

2020            

2017-priser

Drift

Familieafdelingen 152,6 152,1 149,7 148,9 148,9

Specialundervisning for voksne 21,9 22,0 21,8 21,8 21,8

Specialinstitutioner 5,6 6,8 4,8 4,8 4,8

Rammeinstitutioner -12,0 -5,2 -5,1 -5,1 -5,1

Administrative afdelinger 37,6 35,1 34,5 34,5 34,5

UU Vejledning 10,7 10,5 9,8 9,8 9,8

Serviceudgifter i alt: 216,4 221,3 215,4 214,6 214,6

Indkomstoverførsler

Familieafdelingen (sociale formål) 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0

Indkomstoverførsler i alt: 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Familieafdelingen 

Rammebetingelser 
 
Lovgrundlag: Serviceloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 
 
Som myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet er Familieafdelingens kerneopgaver at håndtere 
underretninger, udrede, iværksætte  og følge op i forhold til visiterede støtteindsatser til børn- og unge og 
familier med særlige behov.  
Familieafdelingen varetager desuden sagsbehandlingen og håndtering af handicapkompenserende ydelser 
og indsatser til forældre med børn- og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 
 
Formålet med at yde støtte til børn og unge med særlige behov fremgår af servicelovens 
formålsbestemmelse - § 46:  
 
” Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan 
opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. 
Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unge bedste ” 
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Familieafdelingen har 65 medarbejdere, hvoraf de fleste varetager myndighedssagsbehandling og 
administrative opgaver. Derudover er der tilknyttet et familieplejeteam, der rekrutterer pleje- og 
aflastningsfamilier, matcher børn og plejefamilier, giver supervision og coaching samt særlige 
pædagogiske indsatser til pleje- og netværksfamilier mv. 
 

Hvad vil vi i 2017:  

Tema: Implementering af Svendborgmodellen med fokus på tværgående samarbejde. 
 
Mål: 
Svendborg-modellen er et fælles mindset på tværs af almen og specialområdet, der bygger på et 
normaliseringsperspektiv, tværprofessionelt samarbejde og et fokus på familie- og netværksinddragelse. 
Med normaliseringsperspektivet er målet at bevare barnet/den unge og familien i en så normal tilværelse 
og så tæt på nærmiljøet som muligt. I denne sammenhæng er der bl.a. følgende målsætninger: 

• en skærpelse af det tværprofessionelle samarbejde 
• systematisering af nøgletal/ledelsesinformation 
• tættere opfølgning på sager 
• tilbudsvifte der matcher indsatstrappetænkningen 
• implementering af kortere intensive anbringelsesforløb 

 
Veje til målet:  
Udviklingen mod et mindset, der bygger på indsatstrappen og ovenstående perspektiver kræver et fortsat 
og løbende fokus på at ændre kulturen og samarbejdsstrukturerne på børne- og ungeområdet. Veje til 
målet vil bl.a. være: 

• tværgående udviklingsdage i primo 2017 med fokus på samarbejdet på tværs af almen- og 
specialområdet 

• udvikling og implementering af nøgletalskatalog i samarbejde med Socialstyrelsens 
Partnerskabsnetværk 

• opnormering af sagsbehandlere, da fleksible og alternative løsninger kræver hyppigere 
opfølgninger og løbende vurdering af indsatser 

• løbende justeringer af tilbudsviften, bl.a. implementering af FIT og ART 
• pilotprojekt, udvikling og implementering af kortere intensive anbringelsesforløb 

 
Tema: Strategiplan 2015 – 2018 
 
Et overordnet mål for Familieafdelingen i 2017 vil være fortsat at implementere fokusområderne i den 
politisk vedtagne strategiplan for familieområdet 2015-2018.   
 
Mål:  
 
Målsætningen for 2017 er fortsat at få indarbejdet strategiplanens fokusområder i den daglige praksis i 
afdelingen og endvidere at få videre- og nyudviklet indsatser, tiltag og metoder med afsæt i 
strategiplanen.  

• Systematisk inddragelse af barnet/den unge, familien og netværket 
• Tidlig forebyggende indsats – både i hjemmet og i nærmiljøet 
• Videreudvikling af samarbejdet med almenområdet 
• Ændrede anbringelsesmønstre 
• Videreudvikling af tilbud og samarbejde omkring sårbare og udsatte unge 
• Vidensbaseret praksis 

 
Veje til målet:  
 

• At antallet af familierådslagninger og inddragende netværksmøder kontinuerligt øges gennem 
2017, så målsætningen om at afholde ca. 120 familierådslagninger og 180 inddragende 
netværksmøder årligt kan opfyldes. 

• Fokus på ændret mindset blandt alle medarbejdere med fokus på mere forebyggelse og tidlig 
indsats samt flere familieorienterede indsatser, jf. indsatstrappen 

• Fortsat arbejde med implementering af FOKUS 
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• At andelen af dialogbaserede underretninger øges som underretningsform bl.a. som del af 
deltagelsen i Projekt FOKUS omkring førskolebørn. 

• Flere omfattende forebyggelsesforanstaltninger i hjemmet til anbringelsestruede børn og unge og 
deres familier 

• Fortsat fokus på skolefravær i projekt på tværs af Familieafdelingen, skoler, PPR, sundhedsplejen 
m.v. 

• At fortsætte og videreudvikle samarbejdet og dialogen mellem almenområdet og Center for Børn, 
Unge og Familier samt Den nye Heldagsskole som udførere og Familieafdelingen som myndighed 
både på ledelses- og medarbejderplan med henblik på fælles kompetenceudvikling og fælles 
udviklingstiltag 

• Tilpasning af anbringelsestilbud med fokus på bevægelsen ned ad indsatstrappen 
• Fortsat arbejde med nedbringelse af misbrug hos unge og forøgelse af antal selvforsørgende unge 

og unge i uddannelse 
• Fortsat træningsforløb i ICS og DUBU i Familieafdelingen. 
• Optimering af matchning af det enkelte barn/den unge til rette indsatser 
• Fortsat fokus på løbende justeringer og evalueringer af indsatser 

Økonomisk oversigt for familieafdelingen 

Børn og Unge med særlige behov

Vedtaget 

budget 2016 

2016-priser

 Budget      

2017          

2017-priser

 Budget      

2018          

2017-priser

 Budget      

2019           

2017-priser

 Budget       

2020            

2017-priser

Drift

Særlige dag- og klubtilbud -0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

Opholdssteder m.v. 20,4 19,8 19,0 18,3 18,3

Forebyggende foranstaltninger 55,7 55,8 55,8 55,8 55,8

Familiepleje 47,1 48,8 47,1 47,1 47,1

Døgninstitutioner 24,7 24,1 24,1 24,1 24,1

Sikrede institutioner 4,8 3,4 3,4 3,4 3,4

Serviceudgifter i alt: 152,6 152,1 149,7 148,9 148,9

Indkomstoverførsler

Statsrefusion -3,3 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Kontante ydelser 7,1 7,3 7,3 7,3 7,3

Indkomstoverførsler i alt: 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) 
Serviceudgifter 
Familieafdelingens budget til serviceudgifter udgør 152,1 mio. kr.  
Budgettet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) udgør 92,7 mio. kr., hvilket 
udgør 61 % af det samlede budget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 37 % af det samlede 
budget. 
Indkomstoverførsler 
Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler udgør 3,9 mio. kr., bestående af kontante ydelser på 7,3 
mio. kr. samt refusion på 3,4 mio. kr. 
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Tabeller og nøgletal  

(Antal helårsbørn/unge) 

 
Aktivitetsforudsætninger   

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Forventet 
regnskab 

2016 

 
Socialpædagogiske opholdssteder 

 
26 

 
25 

 
23 

 
Familiepleje 

 
108 

 
111 

 
110 

 
Netværksplejefamilie 

 
10 

 
8 

 
8 

 
Døgninstitutioner 

 
26 

 
22 

 
15 

 
Døgninstitutioner, handicappede 

 
6 

 
6 

 
5 

 
Eget værelse, Kost- og efterskoler 

 
12 

 
6 

 
5 

 
Anbringelser i alt 

 
188 

 
178 

 
165 

 
 
Løbende priser 

Udvalgte satser - opholdspriser årligt i 
1.000 kr. 

Regnskab 2014 Regnskab 2015 Forventet 
regnskab 2016 

 
Døgninstitutioner egne(1) 

 
593 

 
671 

 
748 

 
Døgninstitutioner, handicappede 

 
1.251 

 
1.356 

 
1.343 

 
Opholdssteder 

 
776 

 
793 

 
891 

 
Familiepleje 

 
400 

 
430 

 
453 

Svendborg kommunes egne nøgletal – (1) Ændringen i døgninstitutionsudgifter pr. barn ændrer sig væsentligt mellem 
årene, hvilket hovedsaligt skyldes fald eller stigning i brug af kollegiepladser, da disse er inkluderet i antallet af pladser 
og er billigere end anbringelse i institution. Kollegiet er nedlagt pr. 31.12.15. 

ECO nøgletal: 

Sammenligningsgruppen består af følgende 18 kommuner: Ikast-Brande, Kolding, Brønderslev, Skive, Aarhus, 
Fredericia, Helsingør, Billund, Faxe, Nordfyns, Ringsted, Svendborg, Assens, Odense, Middelfart, Norddjurs, Randers, 
Faaborg-Midtfyn. 

Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov. 
Udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcepresset er moderat. 
 

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. 
pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion – 
fordelt på anbringelsestype. 

Regnskab  
2013 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

 
Plejefamilier og opholdssteder 

 
4.735 

 
4.561 

 
4557 

 
Forebyggende foranstaltninger 

 
2.921 

 
2.884 

 
3477 

 
Døgninstitutioner 

 
 1.370 

 
1.490 

 
1457 

 
Sikrede døgninstitutioner 

 
355 

 
119 

 
68 

 
I alt 

 
9.381 

 
9.054 

 
9.559 
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ECO Nøgletal - udvikling i udgift i kr. pr. 
0-22-årig ekskl. statsrefusion 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Regnskab 2013 

 
9.381 

 
8.460 

 
9.209 

 
8.537 

 
Regnskab 2014 

 
9.054 

 
8.539 

 
9.124 

 
8.703 

 
Regnskab 2015 

 
9.559 

 
8.848 

 
9.344 

 
8.992 

 
Budget 2016 (2) 

 
9.815 

 
8.571 

 
9.038 

 
8.463 

(2) Budget 2016-tallet er baseret på vedtaget budget 2016 og der er dermed ikke taget højde for korrigering af 
budgettet eller forventet mindreforbrug. 

ECO Nøgletal - udvikling i antal børn og 
unge anbragt uden for eget hjem i 
promille af 0-17 årige 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmar

k 

Hele landet 

 
Regnskab 2011 

 
13,1 

 
15,0 

 
12,1 

 
10,3 

 
Regnskab 2012 

 
14,6 

 
11,0 

 
12,4 

 
10,1 

 
Regnskab 2013 

 
14,5 

 
10,5 

 
12,0 

 
9,8 

 
Regnskab 2014  

 
13,4 

 
10,0 

 
11,1 

 
9,5 

 

Specialundervisning for voksne 

Rammebetingelser 
Specialundervisning for unge voksne udbydes på CSV Sydfyn, der dels omfatter den 3 årige særlige 
tilrettelagte ungdomsuddannelse for 16-25-årige, den såkaldte STU samt VSU, der dækker 
voksenspecialundervisning. Udover STU på CSV Sydfyn benytter Svendborg Kommune en række andre 
eksterne private eller offentlige STU godkendte tilbud. 

BDO gennemfører på vegne af Svendborg Kommune årlige tilsyn på de institutioner eller tilbud, hvor der 
er visiteret unge fra Svendborg Kommune til STU-uddannelsen.  

CSV Sydfyn skal som udgangspunkt kunne rumme alle elever i STU uden nedre grænse for elevens 
funktionsnedsættelse. Det stiller særlige krav til lokaler. 

 

Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne 

Børn og Unge med særlige behov

Vedtaget 
budget 2016 

2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Eget VSU tilbud på CSV 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9

Andre VSU tilbud 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7

Eget STU (3 årig) tilbud på CSV 10,4 10,7 10,5 10,5 10,5

Andre STU (3 årig) tilbud 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Efterværn 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Serviceudgifter i alt 21,9 21,9 21,6 21,6 21,6

 
+ angiver udgift - angiver indtægt 
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Drift  
Svendborg kommunes tilbud på CSV for VSU (voksen) består af en abonnementsbetaling for Svendborg 
og Ærø kommune, ud fra hvor mange borgere der er i kommunen. 
Andre skolers tilbud dækker over Svendborg kommunes betaling for egne elever. 
 
STU (3 årig) tilbuddet på CSV dækker over en takstbetaling pr. elev fastsat og beregnet efter 
Styringsaftalen gældende for Region Syddanmark. 
 
Efterværn er en støtteforanstaltning der bidrager til at fastholde ressourcesvage unge i job. 
På den 3 årige STU på CSV har der været et uformelt efterværn for tidligere elever, som efter endt 
uddannelse er blevet sluset ud i uddannelse, fleks- eller skånejobs. 
 

Specialinstitutioner 

Rammebetingelser 
Familie & Uddannelse varetager ansvar for udvikling og drift af specialiserede tilbud til børn og unge med 
særlige behov i Svendborg Kommune eller fra andre kommuner. De specialiserede tilbud omfatter unge- 
og familierådgivning og behandling, familiecenter, mødrehus, døgn- og aflastningstilbud og specialskole.  
 
Tilbuddene, der fortsat sælger pladser til andre kommuner er takstfinansieret. For øvrige tilbud, såsom 
rådgivningsfunktioner, Skovsbovej 101 og Den Nye Heldagsskole er der udarbejdet en samarbejdsaftale 
med Familieafdelingen og i forhold til sidstnævnte også med Skoleområdet. Aftalerne forhandles årligt.  
 
Områdestruktur: 

1) CSV Sydfyn (specialundervisning for unge og voksne): 
• Voksenspecialundervisning (VSU)  
• Den 3-årige ungdomsuddannelse (STU) 
• CSV Kollegierne 
• CSV Café 
• Klubtilbud til STU-elever 

 
2) Center for Børn, Unge og Familier (rådgivning, dagbehandling og døgntilbud): 

• Familiecentret, herunder mødrehus (dagbehandling og udvidet familieorienteret støtte)  
• Rådgivningshuset (åben anonym rådgivning og udredning og rådgivningsforløb) 
• Ungdomsrådgivningen (åben anonym rådgivning) 
• SSP - Skole Social Politi  
• Skovsbovej 101 (døgntilbud til udsatte og sårbare unge) 
• Børnehuset og Hus 53 (døgn- og aflastningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge) 
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Økonomisk oversigt for specialinstitutioner

 Specialinstitutioner

Vedtaget 

budget 2016 

2016-priser

 Budget      

2017          

2017-priser

 Budget      

2018          

2017-priser

 Budget      

2019           

2017-priser

 Budget       

2020            

2017-priser

Specialinstitutioner

Heldagsskolen 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0

SSP 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Forbyggende foranstaltninger 1,0 1,5 0,6 0,6 0,6

Forebyggelse af skilsmisser 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Døgninst. For børn og unge -0,3 0,0 -0,2 -0,2 -0,2

Rådgivning 3,2 3,6 3,2 3,2 3,2

Administrationsbygninger 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Rammeinstitutioner:

Byhaveskolen -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Specialpædagogisk bistand til voksne 
(CSV)

-0,3 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Særlig tilrettelagt 
ungdomsuddannelse (CSV)

-2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Bykollegier og klub (CSV) -0,1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Kolibrien -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Døgninst. For børn og Unge -2,3 -2,0 -1,4 -1,4 -1,4

Institutionernes udviklingsmidler 1,2 0,9 0,3 0,3 0,3

Serviceudgifter i alt: -6,4 1,6 -0,3 -0,3 -0,3
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
Driften af specialinstitutionerne er opdelt i en drift af egne institutioner udenfor Styringsaftalen og driften 
af rammeinstitutioner omfattet af Styringsaftalen. 
 
For institutioner omfattet af Styringsaftalen gælder aftalens bestemmelser om takstberegning. Overførsel 
af mer-/mindreforbrug på over 5% af budgettet takstreguleres efterfølgende år. 

 

Tabeller og nøgletal             

 
Afd. for Børn og Unge med særlige behov 

 
Budget 2016 

 
Budget 2017 

 Normering. 
Helårs 

børn/unge 

Takst kr. pr. 
dag 
2016 

Normering. 
Helårs 

børn/unge 

Takst kr. pr. 
dag 
2016 

 
CSV – STU (den 3-årig ungdomsuddannelse) 38 551 38 560 

STU takst pr. dag pr. elev, livsduelighed 
10 647 10 658 

STU takst pr. dag pr. elev, livsduelighed med ekstra 
støtte 

6 943 6 960 

 
CSV – VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø) 64.264 66,57 64.518 59,74 

 
Døgninstitution Børnehuset 6 3.336 6 3.301 

 
Aflastningsinstitution Hus 53 7,22 2.927 7,22 2.953 

Note: Taksten for VSU er faldet med ca. 7 kr. pr. dag (10%), som følge af regulering af mindreforbrug fra 2015. 
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Ungdommens Uddannelsesvejledning:  

 
Rammebetingelser 
Lovbekendtgørelse nr. 995 af 12.09.2014 om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse m.v. og Bekendtgørelserne nr. 839, 838, 840, af 30.06.14 og 876 af 
07.07.2010 danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU Sydfyn. Vejledningsopgaven omfatter 
alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 14 år og indtil de fylder 25 år. 
UU Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. 
Faaborg/Midtfyn trækker sig ud af samarbejdet pr. 01.08.2017. UU Sydfyn vil fremadrettet bestå af 3 
kommuner, Langeland, Ærø og Svendborg. 
 
Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men indsatsen fokuseres på unge der vurderes ikke - 
uddannelsesparate, og som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Fokuseret 
vejledningsindsats for unge der vurderes ikke-uddannelsesparate, tæt samarbejde med grundskolerne i 
forhold til faget ”uddannelse og job”, de 15 – 17 åriges pligt til at være i gang med uddannelse eller 
erhvervsarbejde med et uddannelsesperspektiv, E-vejledning og samarbejdet med jobcentrene i 
ungevejledningen stiller større krav til kommunalt samarbejde på tværs af de kommunale afdelinger. 
 
Lovbekendtgørelse nr. 987 af 16.08.2010 om Erhvervsgrunduddannelse (EGU) giver unge, som ikke 
umiddelbart er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse mulighed for at gennemføre et 
erhvervsgrunduddannelsesforløb i stedet for. Alle 4 kommuner har indgået samarbejdsaftaler om EGU. I 
Svendborg, Ærø og Langeland er aftalen indgået med produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole, og i 
Faaborg-Midtfyn er samarbejdsaftalen indgået med Faaborg Produktionsskole. 
 
 
Lovbekendtgørelse nr. 1031af 23.08.13 om Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
medfører, at unge som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller en erhvervsgrund-
uddannelse har et retskrav på et 3-årigt uddannelsesforløb. I forbindelse med retskravet har UU Sydfyn 
ansvaret for, at den unge indstilles til den 3-årige ungdomsuddannelse, og at der udarbejdes en 
indstillingsplan. Herefter udarbejder UU Sydfyn en individuel uddannelsesplan sammen med den unge og 
den unges forældre. Indstilling og foreløbig uddannelsesplan fremsendes til de 4 kommunalbestyrelsers 
nedsatte visitationsudvalg, som herefter foretager den endelige beslutning om den unges optagelse på 
den 3- årige ungdomsuddannelse, og hvor uddannelsen skal foregå. 
 
 
Lovbekendtgørelse nr. 779n af15.06.2015 Om kombineret ungdomsuddannelse (KUU) giver unge, som 
ikke har forudsætninger for at starte på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse en mulighed 
for at gennemføre en KUU. KUU er en 2 årig uddannelse, der gør unge klar til at tage et arbejde, eller 
påbegynde en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse udbydes af "Kombineret 
ungdomsuddannelse Syd og Midtfyn", der er et samarbejde mellem Sydfyns Erhvervsforskole, Faaborg 
Midtfyn produktionsskole, SOSU Svendborg, Dalum Landbrugsskole Korinth, Svendborg Erhvervsskole. UU 
Sydfyn visiterer til KUU. 
 
Kommunalbestyrelserne i de 4 kommuner har det overordnede ansvar for at, UU Sydfyn opfylder 
intentionerne i Vejledningsreformen. Et nedsat Centerråd bestående af 2 politikere fra hver af de 4 
kommuner skal sammen med UU Sydfyns daglige leder sikre, at de opstillede mål i loven opfyldes. 

 

Hvad vil vi i 2017:  

 
Tema: Fokus på unge og uddannelser med involvering af UU, CSV og Ungekontakten 

 
Mål:  

• Andelen af unge, der påbegynder ungdomsuddannelse efter endt grundskole øges  
• Andelen af unge, der afslutter en ungdomsuddannelse øges 
• Flere aktivitetsparate bliver uddannelsesparate  
• Det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere reduceres. 
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Veje til målet: 

• Styrket fokus på uddannelsesvejledning fra UU-vejledere i modtagelsen i Ungekontakten 
• Igangsættelse af indsatser på rusmiddelområdet mhp. at fastholde de unge i et ”almindeligt 

ungeliv”, dvs. fx at det er muligt at gå i behandling og fortsat være på en uddannelse 
• Styrket samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring aktivitetsparate og uddannelsesparate. 
• Ungeteamet fra Familieafdelingen er placeret i Ungekontakten, hvilket giver særlige muligheder 

for at styrke fokus på uddannelse i mødet med de unge, fx i samarbejde med UU og Jobcentret. 
• Åben virksomhed: En årlig dag, hvor lokale virksomheder holder åbent og introducerer til 

forskellige jobfunktioner. Tanken er, at det hellere skal foregå på virksomheder end på de enkelte 
skoler. Der er mere energi i at se en rigtig virksomhed, end ”bare” en anden skole. 

• Garantiordning: Garantiordningen indebærer, at en ungdomsuddannelsesinstitution ikke ”giver 
slip” på en ung, inden den unge er etableret i en anden uddannelse eller har fået en anden 
erhvervsmæssig tilknytning.  

Økonomisk oversigt for Ungdommens Uddannelsesvejledning 

(mio. kr.)

Ungdommens Udd.vejledning

Vedtaget 

budget 2016

2016-priser

 Budget 

2017

2017-priser

 Budget 

2018

2017-priser

 Budget 

2019

2017-priser

 Budget 

2020

2017-priser

Drift - serviceudgifter

UU-Center Sydfyn 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0

Svendborg tilskud til UU-Center 4,1 3,6 3,7 3,7 3,7

Sygetransport 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Produktionsskoler 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Serviceudgifter i alt: 10,7 10,4 9,8 9,8 9,8

Indkomstoverførsler:

EGU 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Indkomstoverførsler i alt: 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

I alt 11,4 11,2 10,6 10,6 10,6  
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Drift  
 
Serviceudgifter 
Budgettet for 2017 udgør 10,4 mio. kr. Budgettet indeholder positive overførsler på 0,7 mio. kr. fra 
regnskab 2015.  
Faaborg/Midtfyns udtræden af UU-Center Sydfyn pr. 1.8.2017 er ikke endeligt på plads, hvorfor budgettet  
ikke er tilrettet, så tallene for Faaborg/Midtfyn vedrører et helt år. 
 
 
Indkomstoverførsler 
Budget til EGU udgør 0,7 mio. kr. 
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Tabeller og nøgletal  

 
(Løbende priser) 

Tilskud  
2015 2016 

 
2017 

Tilskud pr. indbygger i kr. 75,34 70,80 72,59 
Samlet indbyggertal,  
Faaborg/Midtfyn indgår m/ 51.236 indbyggere 
i 2017. 128.145 127.864 128,301 
Samlet tilskud 
Tilskuddet fra Faaborg/Midtfyn i 2017 er 
beregnet for et helt budgetår. 9.654.444 9.052.771 9.313.684 

Faaborg/Midtfyns udtræden af UU-Center Sydfyn pr. 1.8.2017 er ikke endeligt på plads, hvorfor budgettet  
ikke er tilrettet, så tallene for 2017 er for et helt år. 

 

ECO Nøgletal – udvikling Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 

Udgift pr. 14 – 18 årig, løbende priser 1.273 1.221 1.175 
Udgift pr. 14 – 18 årig, index 2010 (1.225) = 
100 104 100 96 

 

ECO Nøgletal   
Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 
2014 1.221 1.440 1.527 1.758 
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 
2015 1.175 1.350 1.372 1.678 

Sammenligningsgruppen består af følgende 9 kommuner: Skanderborg, Hedensted, Viborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, 
Brønderslev, Svendborg, Middelfart, Herning. Udgiftsbehovet i gruppen er lavt. Ressourcepresset er moderat. 
 
  

 
Aktivitetsforudsætninger   
Antal unge i aktiviteten 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Budget 2016 Budget 2017 

Antal unge mellem 15-24 år i 
vejledning 14.279 14.410 14.405 14.536 

Antal EGU elever 42 47 40 47 
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Generelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde 
 

Social- og Sundhedsudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og 
forebyggelsesområdet.  

� Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, hjælpemidler, plejecentre, køkken 
og madservice.  

� Socialområdet omfatter socialafdelingens myndighed, dagtilbud og døgntilbud.  

� Sundheds- og forebyggelsesområdet omfatter tandpleje, sundhedspleje og træning. Herudover 
varetager udvalget udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. 

 
Social- og Sundhedsudvalget har arbejdet med visioner og indsatsområder for Social- og 
Sundhedsudvalget for perioden 2014-18. Visionerne er: 
 

• At skabe øget sundhed blandt borgerne i Svendborg Kommune 
• At øge ligheden i borgernes sundhed i Svendborg Kommune 
• At de grupper af borgere der har færre ressourcer gives de bedste muligheder for at klare sig i 

deres eget liv 
• At der samarbejdes omkring sundhed på tværs i kommunen med eksterne parter 
• At arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 

 
Visionerne blev godkendt i udvalget i januar 2015, idet der i de opfølgende politikker rettes fokus på den 
sociale dimension. 
 

På ældreområdet er der følgende politikker: 

• Demenspolitik 

• Værdighedspolitik  

• Kostpolitik 

 
På socialområdet er der følgende politikker: 

• Handicappolitik 

• Politik for socialt udsatte borgere 

• Frivilligpolitik  

 
På sundheds- og forebyggelsesområdet er der følgende politikker: 

• Sundhedspolitik 
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Ældreområdet – væsentligste indsatsområder 

 

� Demens 

� Forebyggende indsatser 

� Rehabilitering 

� Bolighandlingsplan 
 

Socialområdet – væsentligste indsatsområder 

 

� Bolighandlingsplan på det sociale område 
 

� Udmøntning af handleplan til Frivilligpolitik 
 

� Udmøntning af Handicappolitik  
 

� Udarbejde ny Politik for socialt udsatte borgere  

� Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles Afsæt) 

� Langsigtet økonomisk fokus 

 

Sundhedsområdet – væsentligste indsatsområder 

 

� Sundhedspolitik 

� Følge udviklingen på træningsområdet 

� Følge udviklingen for borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme 
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Økonomisk oversigt  
 (Mio. kr.) 

Social og Sundhedsudvalget

Vedtaget 
budget 2016 
2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Ældreområdet 544,1 550,6 552,0 555,9 558,0

Socialområdet exl. takstinstitutioner 302,7 321,6 326,0 329,2 329,2

Socialområdet incl. takstinstitutioner 285,2 304,9 308,9 312,1 312,1

Sundhedsområdet 72,6 77,0 76,9 76,9 76,9

Serviceudgifter i alt: 901,9 932,5 937,8 944,9 947,0

Indkomstoverførsler

Socialområdet -5,1 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2

Sundhedsområdet - aktivitetsbestemt 
medfinansiering 208,0 208,4 208,4 207,4 207,4

Indkomstoverførsler i alt: 202,9 203,2 203,2 202,2 202,2

Social og Sundhedsudvalget      i 
alt 1.104,8 1.135,7 1.141,0 1.147,1 1.149,2

 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 
 
Økonomisk redegørelse 
Serviceudgifter: 
Social- og sundhedsudvalgets serviceudgifter for 2017 er øget med ca. 27,5 mio. kr. i forhold til den 
oprindelige 2017 ramme. 
 
Som det fremgår af nedenstående oversigt ”budgetændringer”, skyldes stigningen primært pris- og 
lønfremskrivning, overførsler vedrørende 2015, døgnarbejdstidsaftalen samt budgetreguleringer grundet 
uomgængelige merudgifter, demografi og mængdeudvikling. Budgettilførslerne modsvares af besparelser 
og effektiviseringer.  
 
Jf. budgetforlig 2017 udgør SSU’s spareramme knap 6 mio. kr. Samtidig er der tilført udvalget 1,0 mio. kr. 
til prioritering, hvorved nettobesparelsen er ca. 5 mio. kr.  Besparelsen er midlertidigt placeret som en 
negativ pulje under Myndighedsafdelingen indtil endelig udmøntning i fagudvalget november 2016.  
 
Indkomstoverførsler: 
Indkomstoverførselsområdet vedrører statsrefusion og enkeltydelser under socialområdet samt 
aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Sidstnævnte falder med 1 mio. kr. fra og med 
2019, hvilket skyldes at der alene er afsat midler til særlige indsatser indenfor praksisplanen i en 3-årig 
periode jf. overenskomstaftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO). 
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Budgetændringer 

 1.000 kr. 

Budgetændringer - Drift 2017 2018 2019 2020

Overførsel 2015 2.071 0 0 0

Døgnarbejdstidsaftale 3.230 3.230 3.230 3.230

Pris- og lønfremskrivning 14.926 14.983 15.071 15.071

Lov- og cirkulære midler, fasttilknyttede læger 207 207 207 0
Effektiviseringer -1.450 -1.450 -1.450 -1.450

Besparelser ifm. udbud/nye aftaler -811 -811 -811 -811

Tekniske korrektioner 0 0 0 -1.194

Desktop, drift af IT platform -378 -378 -378 -378

Telefoni, licens E-rekrutteringssystem -49 -49 -49 -49

Budget retur fra CETS, bl.a. vedr. husleje 242 242 242 242

Tekniske budgetændringer:

Uomgængelige: genoptræningsplaner 1.500 1.500 1.500 1.500
Uomgængelige: vederlagsfri fysioterapi 
(fuldtfinansierede område) 3.000 3.000 3.000 3.000

Uomgængelig: bassinleje 330 330 330 330

Uomgængelig: socialpædagogisk ledsagelse 500 500 500 500

Mængdeudvikling: Fra Barn til Voksen 7.900 7.900 7.900 7.900

Demografi: ældreområdet (fritvalg) 1.072 1.368 1.598 3.547

Demografi: hjælpemidler 171 263 330 676

Budgetforlig:

SSU´s rammebesparelse -5.969 -5.969 -5.969 -5.969

Tilført SSU til prioritering 1.000 1.000 1.000 1.000

Budgetændringer drift i alt 27.492 25.866 26.251 27.145
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 
 

 

Beskrivelse af ældreområdet 

Rammebetingelser 

Ældreafdelingen er organisatorisk opdelt i 5 områder under direktørområdet Social og Sundhed: 
Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest.  

Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består 
servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, aktivitetscentre, demensdagcentre, 
madservice samt pleje- og ældreboliger. 
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Økonomisk oversigt for ældreområdet 

Ældreområdet

Vedtaget 
budget 2016 
2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Myndighedsafdelingen 215,7 206,2 207,6 211,5 213,5

Hjemmepleje Øst 20,7 21,6 21,6 21,6 21,6

Hjemmepleje Vest 23,8 26,2 26,2 26,2 26,2

Plejecenter Øst 133,2 140,6 140,7 140,7 140,7

Plejecenter Vest 121,4 125,8 125,8 125,8 125,8

Selvejende plejecentre 29,3 30,3 30,3 30,3 30,3

Serviceudgifter i alt: 544,1 550,6 552,0 555,9 558,0

 
+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter: 
Ældreområdets serviceudgifter stiger med ca. 6,5 mio. kr. ift. vedtaget budget 2016. Udover pris- og 
lønfremskrivninger er der tilført budget til døgnarbejdstidsaftale. Budgettilførslerne modsvares af 
effektiviseringer og besparelser. 
 
Jf. budgetforlig 2017 udgør SSU’s spareramme ca. 6 mio. kr. Desuden er der tilført udvalget 1,0 mio. kr. 
til prioritering, hvorved nettobesparelsen er ca. 5 mio. kr.  Besparelsen udmøntes først på SSU’s 
november møde, hvorfor den samlede spareramme midlertidigt er placeret som en negativ pulje under 
Myndighedsafdelingen.  
 
Sammenlignes budget 2017 med vedtaget budget 2016, ses en stigningen i plejecentrenes og 
hjemmeplejens budget, mens der er et fald i Myndighedsafdelingens budget. Det skyldes, at den såkaldte 
ældremilliard midlertidigt blev placeret under Myndighedsafdelingen i vedtaget budget 2016, men er 
efterfølgende udmøntet til plejecentrene og hjemmeplejen til konkrete indsatser. Det forklarer at vedtaget 
budget 2017 stiger for disse, mens budgettet for Myndighedsafdelingen falder.  
 
 

Myndighedsafdelingen: 

Løbende priser 
Fritvalgstakster i hjemmeplejen               
(til private leverandører) 

2015 2016 

 
Praktisk bistand 

 
323 

 
323 

 
Pleje dag 

 
370 371 

 
Weekend dag 

 
464 

 
465 

 
Pleje aften 

 
525 

 
527 

 
Pleje nat 

 
721 

 
828 
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Køkkener og madservice: 

Løbende priser 
Fritvalgstakster i hjemmeplejen                
(til private leverandører) 

2015 2016 

 
Hovedret 45,50 46,00 
 
Lille hovedret 41,00 41,50 
 
Biret 13,50 14,00 

 

Madpriserne 2017 beregnes ultimo 2016, hvorfor det ikke er muligt at angive dem på nuværende 
tidspunkt.  Fritvalgstaksterne for 2017 beregnes på baggrund af regnskab 2016, og foreligger derfor først 
primo 2017. 

 

Hjemmeplejen: 

Løbende priser 

Aktivitetsforudsætninger for 
hjemmeplejen 

Regnskab 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

 

 
Antal borgere over 67 år i kommunen1 

 
10.829 

 
11.143 

 
11.525 

 
Antal sektioner (inkl. sygeplejersker) 

 
15 

 
15 

 
15 

 
Antal modtagere af hjemmehjælp (års gns.) 

 
1.309 

 
1.347 

 
1.386 

 
Antal leverede hjemmehjælpstimer pr. uge 

 
5.577 

 
5.739 

 
5.905 

 

 

Plejecentrene: 

I Svendborg Kommune er der 17 kommunale og 2 selvejende plejecentre. Plejecentrene er organisatorisk 
inddelt i 2 afdelinger, der er opdelt i henholdsvis 9 og 8 sektioner: 
 

• Plejecenter Øst 
• Plejecenter Vest 

 
Tabeller og nøgletal  

Løbende priser 

 
Borgernes egenbetaling   

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Budget               
2016 

Budget                   
2017 

 
Kørsel til dagcenter tur/retur 

 
34 kr. 

 
34,50 kr.  

 
35 kr.  

 
35,50 kr. 

 
Husleje i pleje- og 
ældreboliger 

 
2.913-6.613 kr. 

 
3.009-6.831 kr. 

 
3.075.-6.980 kr. 

 
3.075.-6.980 kr. 

 
Servicepakker 

 
1.050-1.400 kr.  

 
1.050-1.400 kr. 

 
1.050-1.400 kr. 

 
1.050-1.400 kr. 

Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov.  
 
 

                                                
1 Antal borgere over 67 år i Svendborg Kommune er fastsat efter kommunens egen demografiprognose. 
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Løbende priser 

Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene 
2015 2016 2017 

 

 
Antal sektioner 

 
17 

 
17 

 
17 

 
Antal dagcentre 

 
8 

 
8 

 
82 

 
Antal plejeboliger (incl. demens og gæsteboliger)3 

 
579 

 
579 

 
579 

 
Antal ældreboliger med centerfaciliteter  

 
306 

 
306 

 
304 

 

ECO Nøgletal  for ældreområdet, 
Budget 2016, udgifter og behov 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings               
gruppe 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Pleje- og omsorg i alt pr. 65+ årig  
(hjemmeplejen+ plejecentre) 

 
37.502 

 
37.833 

 
38.064 

 
40.433 

 
Heraf forebyggende indsats for 
ældre og handicappede (5.32.33) 

 
1.775 

 
2.080 

 
1.942 

 
1.946 

 
Heraf ledelse og administration 
 (gr. 200) 

 
1.280 

 
1.984 

 
1.663 

 
1.574 

*Sammenligningsgruppen:  Herning, Billund, Middelfart, Nyborg, Fredericia, Kolding, Assens, Ringsted, Viborg, Skive, Faaborg-Midtfyn, 
Randers, Horsens. 

 

Ovenstående ECO nøgletal viser, at Svendborg Kommunes gennemsnitlige udgift i alt pr. 65-årige til 
pleje- og omsorg (hjemmeplejen og plejecentre) er 7,8% lavere end landsgennemsnittet, 1,5% lavere end 
Region Syddanmark og 0,9% ift. sammenligningsgruppen.  

Sammenlignes kommunens gennemsnitlige udgifter pr. 65- årige til forebyggende indsatser, ligger 
Svendborg ca. 9,5% under landsgennemsnittet og Regions Syddanmark, og 17,2% under 
sammenligningsgruppen.   

Svendborg Kommunes udgifter til ledelse og administration ligger ca. 55% under sammenligningsgruppen 
og knap 30% under Region Syddanmark.  

 

Hvad vil vi i 2017:  

Tema: Demens 
Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere borgere med demens. Statistisk set er der i dag 
ca. 1.050 borgere med demens i Svendborg Kommune. Et antal, der forventes at stige til ca. 1.310 i 
2025. (Nationalt Videnscenter for Demens). Som følge heraf forventes der at blive behov for flere 
demensboliger og en ny tilgang til demensomsorgen.  
 
Svendborg Kommune har i flere år arbejdet med udviklingen af demensområdet både i forhold til fysiske 
rammer og pædagogik. Erfaringen viser, at gode fysiske rammer, både udenfor og indenfor, kombineret 
med høj faglighed, har afgørende betydning for borgere med demens og deres pårørendes livskvalitet.   
Inspireret af demenslandsbyen De Hogeweyk i Holland åbner Svendborg Kommune i november 2016 
Bryghuset – Svendborg demensby.  
 
 
 
Mål:  

                                                
2 SSU’s sparekatalog indeholder bl.a. lukning af to dagcentre fra og med 2017. Der træffes imidlertid først beslutning 
herom på udvalgets november møde, hvorfor der her antages, at der er 8 dagcentre i 2017. 
3  Antallet af boliger omfatter de 17 kommunale plejecentre og 2 selvejende plejecentre.  
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• Skabe et demensvenligt samfund, som kan rumme mangfoldighed og opleves som trygt og 
inkluderende for borgere med demens.  

• Borgere med demens og deres nærmeste skal tilbydes den rette støtte og hjælp og mødes med 
værdierne: værdighed, tryghed og selvbestemmelse.  

• Tilgangen til borgere med demens skal ske på et højt fagligt niveau, og medarbejderne skal 
arbejde ud fra en helhedsorienteret, koordinerende og reflekterende tilgang.  

• Sikre gode rammer og relevante tilbud til borgere med demens og deres pårørende gennem hele 
forløbet.   

 
Veje til målet:  
Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved at: 

• Videreudvikling af Bryghuset – Svendborg demensby efter indvielsen i efteråret 2016 
• Sikre fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne på ældreområdet 
• Sikre fokus på udvikling af tilbud på demensområdet 

Der sker kvartalsvis afrapportering af status på ovenstående for Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse 
med budgetkontrollen. 
 

Tema: Forebyggende indsatser på ældreområdet 

Siden 1. januar 2013 har vi i Svendborg Kommune haft fokus på forebyggende indsatser på 
ældreområdet, herunder at begrænse antallet af akutte indlæggelser. Vi har erfaret, at nogle borgeres 
indlæggelse kunne være forebygget med en anden indsats fra Svendborg Kommune. Det drejer sig 
primært om døende borgere og borgere med infektioner, forstoppelse eller dehydrering. 
 
Mål:  

• At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre 
livskvalitet 
 

• Økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser 
 
Veje til målet:  

• Akutteam, hvor en sygeplejerske involveres i alle potentielle akutte indlæggelser på 
ældreområdet. 
 

• Udvikling af nye arbejdsgange og instrukser i forbindelse med ældreområdets håndtering af akut 
syge og døende borgere. 
 

• Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere 
 
Udover akutteamet er der flere forskellige indsatser og projekter, som enten direkte eller indirekte også 
har færre akutte indlæggelser som formål. Der kan nævnes ”Tidlig opsporing”, GERI-kuffert (3 årigt 
tværsektionelt satspulje projekt), ”Min sidste tid i Svendborg” (3 årigt tværsektionelt modelkommune 
projekt) og systematisk ernæringsscreening.  
 
For at følge udviklingen og måle på effekten laves ugentlige registreringer af antallet af akutte 
indlæggelser blandt ældreområdets borgere.  
 
Tema: Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet. 
Den demografiske udvikling betyder, at der både på landsplan og i Svendborg Kommune bliver flere 
ældre, hvilket i fremtiden, alt andet lige, vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i 
kommunerne.  
Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune besluttede i november 2014 at vedtage en 
rehabiliteringsstrategi for ældreområdet. 
 
Mål:  

• Alle borgere, der henvender sig til ældreområde for at få hjælp, tilbydes hverdagsrehabilitering, og 
minimum 50 % heraf bliver selvhjulpne 

• Alle borgere, der modtager hjemmehjælp, bor i ældrebolig, demens- eller plejebolig eller har 
ophold i gæstebolig modtager hjælpen med rehabiliterende sigte.  
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• Alle borgere, der modtager hjemmehjælp eller bor i pleje-/demensboliger eller i ældrebolig 
vurderes ved funktionstab i forhold til iværksættelse af et rehabiliteringsforløb 

• Borgerne oplever bedre livskvalitet efter et rehabiliteringsforløb 

 
Veje til målet:  
Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved at: 

• Understøtte forsat faglig udvikling i rehabilitering 
• Understøtte arbejdet i ældreområdets tværfaglige teams 
• Arbejde med systematisering af arbejdsgange og udvikling af tværfagligheden på plejecentrene 
• Sikre forsat efteruddannelse af ældreområdets medarbejdere i forhold til rehabilitering 

Status i forhold til ovenstående rapporteres kvartalsvist til Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med 
budgetkontrollen. 
 
 
Tema: Bolighandlingsplan på ældreområdet. 
Ældreområdet i Social og Sundhed skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, 
demens- og gæsteboliger til rådighed til borgere i Svendborg Kommune.  
 
Aktuelt har Svendborg Kommune anvisningsret til følgende boliger inddelt i typer: 
Plejeboliger 372 

Demensboliger 160 

Ældreboliger med center 304 

Ældreboliger uden center  234 

Gæsteboliger  47 

 

Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig altid kan tilbydes 
dette indenfor 2 måneder. Siden denne lov trådte i kraft pr. 01.01.09 har Svendborg Kommune kunnet 
leve op til denne ventelistegaranti. 
 
Mål:  
At Svendborg Kommune  

• Fortsat kan leve op til ventelistegarantien 
• Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de 

præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. 
 
Veje til målet:  
Administrationen følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i 
fremtiden. Der udarbejdes årligt en opdateret bolighandlingsplan, som skal: 

• give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv 
• give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger, med udbuddet af boliger.  

 
Der vil ske kvartalsvis afrapportering status på boligventelisten for Social- og Sundhedsudvalget i 
forbindelse med budgetkontrollen. 
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Beskrivelse af socialområdet 

Rammebetingelser 

Socialafdelingen har tilbud til borgere over 18 år med fysiske funktionsnedsættelser, psykiske 
funktionsnedsættelser samt sociale problemstillinger. 
 
Tilbuddene har hjemmel i Serviceloven og Sundhedsloven.  
 
Socialafdelingen er organisatorisk inddelt i fire afdelinger:  
 
- Myndighed 
- Dagtilbud 
- Botilbud  
- Administration og Udvikling.  
 
Socialafdelingens tilbud består overordnet set af botilbud og støttecentre, aktivitets- og samværstilbud, 
beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling, Forsorgscenter, akutboliger til husvilde, dækning af 
nødvendige merudgifter til borgere med varig funktionsnedsættelse, råd- og vejledningssamtaler samt 
socialpædagogiske støtte eksempelvis i borgerens egent hjem.  
 

Økonomisk oversigt for socialområdet 

Socialområdet

Vedtaget 
budget 2016 
2016-priser

 Budget      
2017          

2017-priser

 Budget      
2018          

2017-priser

 Budget      
2019           

2017-priser

 Budget       
2020            

2017-priser

Drift

Socialafdelingens Myndighed 276,4 294,1 298,4 301,7 301,7

Handicap 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0

Psykiatri 16,5 17,5 17,5 17,5 17,5

Misbrug 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0

Takstinstitutioner -17,5 -16,7 -17,1 -17,1 -17,1

Serviceudgifter i alt: 285,2 304,9 308,8 312,1 312,1

Indkomstoverførsler

Central refusionsordning -8,9 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0

Kontante ydelser 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Indkomstoverførsler i alt: -5,1 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter: 
Socialområdets samlede driftsbudget stiger med 19,8 mio. kr. fra 2016 til 2017. Stigningen skyldes 
primært pris- og lønfremskrivning, overførsel fra 2015, ny døgnarbejdstidsaftale samt mængdeudvikling til 
sager, der overgår ”Fra barn til voksen”. 
 
 

Indkomstoverførsler: 
Indtægt fra Central refusionsordning er inkl. refusion dyre enkeltsager på ældreområdet.  
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Tabeller og nøgletal  

Løbende priser 

 
ECO Nøgletal – udvikling 
 

 
Regnskab 2014 

 
Regnskab 2015 

 
Botilbud til borgere med særlige sociale problemer  

 
71 

 
73 

 
Borgerstyret personlig Assistance (BPA) samt privat 
antaget hjemmehjælper /ældreområdet) 

 
395 

 
440 

 

 
Socialpædagogisk støtte 

 
257 

 
369 

 
Alkoholbehandling 

 
71 

 
80 

 
Behandling af stofmisbrugere 

 
270 

 
325 

 
Botilbud til længerevarende ophold 

 
2041 

 
2228 

 
Botilbud til midlertidig ophold 

 
1303 

 
1236 

 
Kontaktperson- og ledsagerordninger 

 
84 

 
97 

 
Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse 

 
 

896 

 
 

922 

 
Samlet 

 
5.388 

 
5.770 

 

ECO Nøgletal - regnskab 2015 pr. 18+ 
årige 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig-
ningsgruppen* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Botilbud til borgere med særlige sociale 
problemer 

 
 

73 

 
 

69 

 
 

64 

 
 

113 
 
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 

 
440 

 
469 

 
386 

 
443 

 
Socialpædagogisk støtte 

 
369 

 
1.773 

 
805 

 
1.282 

 
Alkoholbehandling 

 
80 

 
65 

 
70 

 
81 

 
Behandling af stofmisbrugere 

 
325 

 
184 

 
150 

 
203 

 
Botilbud til længerevarende ophold 

 
2.228 

 
1.326 

 
1.932 

 
1.655 

 
Botilbud til midlertidig ophold 

 
1.236 

 
906 

 
1.128 

 
981 

 
Kontakt- og ledsagerordninger 

 
97 

 
75 

 
83 

 
96 

 
Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet 
beskæftigelse 

 
 

922 

 
 

742 

 
 

792 

 
 

770 
 
Samlet 

 
5.770 

 
5.609 

 
5.410 

 
5.624 

*Sammenligningsgruppen: Bornholm, Odder, Skanderborg, Brønderslev, Herning, Skive, Kolding, Viborg, Stevns, 
Billund, Ikast-Brande 
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For at eliminere konteringsforskelle skal nøgletal for Socialpædagogisk støtte, Botilbud til længerevarende 
ophold og Botilbud til midlertidig ophold ses under èt. 

  

Hvad vil vi i 2017:  

Tema: Bolighandlingsplan på det sociale område  
Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2016 en ny bolighandling på det sociale område. 
Bolighandlingsplanen kortlægger behovet for boliger i de kommende år.  
Boligbehovet skal ses i sammenhæng med Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi. Det øgede fokus på 
rehabilitering medfører ændringer i borgernes behov og ønsker for fremtiden. Sikring af de rette boliger vil 
understøtte denne udvikling og medvirke til, at borgerne kan leve et liv på egne præmisser.  
 
Mål:  
Socialafdelingen vil arbejde for, at der er det relevante antal boliger til rådighed for handicappede, 
sindslidende og socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune herunder:  
� Ældre- og handicapboliger efter Lov om Almene Boliger 
� Midlertidigt botilbud efter § 107 i Serviceloven 
� Længerevarende botilbud efter § 108 i Serviceloven   
� Husvilde og akutboliger efter § 80 i Serviceloven  

 
Veje til målet:  
 
I løbet af 2017 begynder Socialafdelingen implementeringen af bolighandlingsplanen: 
 
1) Administration vil udarbejde et oplæg til politisk drøftelse om udmøntning af anbefalingerne af 

Bolighandlingsplanen.  

2) Sikre et tværsektorielt fokus på borgere bosat på forsorgshjem. 

3) Indlede en dialog med de almene boligforeninger omkring anvisningsretten til små, billige boliger. 

4) Løbende have fokus på boligudbuddet samt borgernes boligbehov og de forandringer, der sker i 
behovet, som følge af det rehabiliterende arbejde.   

  
Tema: Udmøntning af handleplan til Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet 
I 2016 vedtog Social- og Sundhedsudvalget en Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet med 
tilhørende handleplan. Handleplanen skal sikre en dynamisk politik samt konkretisere Svendborg 
Kommunes intentioner med samarbejdet med de frivillige. Handleplanens initiativer strækker sig over 
årene 2017 og 2018.  
 
Mål: 
At udvikle og udbygge samarbejdet og samspillet mellem de frivillige og Svendborg Kommune.  
 
Veje til målet: 
I løbet af 2017 begynder Socialafdelingen udmøntningen af Frivilligpolitikkens handleplan og vil: 
 
1) Understøtte relationerne mellem foreningerne ved at afholde fælles tematiserede møder. 
2) Afholde et arrangement, der giver kommunalt ansatte mulighed for at få større kendskab til de 

frivillige. 
3) Skabe synlighed omkring det frivillige sociale arbejde i forhold til ”integration og flygtninge”. 
4) Arbejde for, at flere flygtninge skal introduceres for frivilligområdet med henblik på selv at blive 

frivillige 
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Tema: Udmøntning af Handicappolitik 
Svendborg Kommunes Handicappolitik blev vedtaget i Byrådet i efteråret 2015. Socialafdelingen er 
tovholder på udmøntning af politikken, som er tværgående for alle direktørområder. 
 
Handicappolitikken tager udgangspunkt i fire handicappolitiske grundprincipper: 
- Ligebehandling 
- Kompensation 
- Solidaritetsprincippet 
- Sektoransvar.   
 
 
Mål: 
Det overordnede mål med Handicappolitikken er, at der sættes fokus på at tilvejebringe muligheder for, at 
mennesker med funktionsnedsættelser kan leve en tilværelse med lige muligheder og ud fra egne 
præmisser, så nær det normale som muligt.  
 
 
Veje til målet: 
Alle direktørområder arbejder kontinuerligt efter de handicappolitiske grundprincipper. Svendborg 
Kommunes Handicapråd høres i alle initiativer og lokalpolitiske spørgsmål på handicapområdet. 
En gang årligt gøres der status over Handicappolitikken, hvor Byrådet, Handicaprådet og administrationen 
orienteres om de initiativer, de enkelte sektorer har sat i værk på handicapområdet. Her drøftes der 
desuden ideer til nye tiltag for kommende år.  
 
 
Tema: Udarbejde ny politik for socialt udsatte borgere 
Svendborg Kommune vedtog i 2009 kommunens første politik for socialt udsatte borgere. Som følge af 
politikken er der blandt andet udarbejdet to sociale bolighandlingsplaner, lavet kompetenceudvikling 
blandt medarbejdere, metodeudvikling i misbrugsbehandlingen og lavet sundhedstiltag for sindslidende. 
Desuden er 1. og 2. generation af Svendborg Kommunes Frivilligpolitik vedtaget som følge af delmål i 
politikken for socialt udsatte borgere.   
 
 
Mål:  
Svendborg Kommune skal i 2017 have en ny politik for socialt udsatte borgere.  
 

Veje til målet: 
Via inddragelse af relevante parter som eksempelvis borgere, fagpersoner og Rådet for socialt udsatte 
borgere vil administrationen i løbet af 2017 udarbejde en ny politik for socialt udsatte borgere.  
Politikken forventes at blive politisk behandlet i forsommeren 2017.  
 
 
Tema: Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles Afsæt)  
Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi - Fælles Afsæt – blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 
den 2. juni 2014.  
 
Siden efteråret 2014 har Socialafdelingen arbejdet med fire konkrete rehabiliteringsprojekter på tværs af 
afdelingen. De fire projekter er: 
 

1. Fra modtager til deltager 
2. Fra støttet bolig til bolig med støtte 
3. Faglig kompetenceudvikling 
4. Netværk som ressource 

 
Målet med projekterne har været at udvikle den rehabiliterende tænkning og praksis på tværs af 
faggrupper, tilbud, civilsamfund og netværk.  
 
Disse fire projekter blev i foråret 2016 omdøbt til temaer for at tydeliggøre, at den rehabiliterende 
arbejdsform nu er en naturlig del af arbejdet i Socialafdelingen.  
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Den rehabiliterende arbejdsform understøttes fremover ved kvartalsvise møder i ambassadørgruppen. 
Ambassadørgruppens rolle er løbende at sikre omsætning af den rehabiliterende arbejdsform i den lokale 
kontekst.   
 
Mål: 
Det overordnede mål med rehabiliteringsstrategien er, at den enkelte borger opnår et så selvstændigt og 
meningsfuldt liv som muligt.  
 
 
Veje til målet:  
Tema 1: Fra modtager til deltager.  
I 2015 blev et kompetenceudviklingsforløb gennemført for samtlige medarbejdere i Socialafdelingen. 
Kompetenceudviklingen havde fokus på at omsætte rehabilitering i praksis.  
 
Udover dette kompetenceudviklingsforløb har Socialafdelingen været igennem en udviklingsproces med 
deltagelse af Socialafdelingens medarbejdere og ca. 100 borgere.  Formålet med denne udviklingsproces 
har været at afprøve den rehabiliterende arbejdsform i samarbejde med borgere.   
 
Afprøvningen har blandt andet medført, at der er udarbejdet en rehabiliterende arbejdsgang og et nyt 
opfølgningsskema, som blev taget i brug pr. 1. april 2016 i nye borgerforløb. Indførelsen af disse to 
værktøjer betyder blandt andet, at der fremadrettet vil være en tydeligere rød tråd mellem myndighedens 
handleplan og tilbuddets indsats.  
 
Arbejdet med den rehabiliterende arbejdsgang og opfølgningsskemaet fortsætter og forventes at være 
fuldt implementeret i alle borgerforløb ved udgangen af 2017. 
 
Tema 2: Fra støttet bolig til bolig med støtte. 
I løbet af 2015 og 2016 har forskellige arbejdsgrupper haft fokus på, hvordan Socialafdelingen kan udvikle 
sine indsatser og øge smidigheden i sammenhængen mellem indsatserne for at sikre, at borgeren får den 
mindst indgribende støtteform.  
 
Dette har blandt andet resulteret i, at der etableret nye, tværgående samarbejdsstrukturer - både internt i 
Socialafdelingen og eksternt i forhold til samarbejdspartnerne. F.eks. har Socialafdelingen Myndighed og 
Borgerservice indgået et tættere samarbejde i forhold til at understøtte borgere, som ønsker at flytte fra 
Forsorgscentret i egen bolig.  
 
Arbejdet med at sikre fleksible overgange til den indsats, der aktuelt understøtter borgerens udvikling 
mest optimalt, fortsætter i 2017. Helt konkret vil der i løbet af 2017 arbejdes med, at: 

 
- implementere gruppebaserede tilbud, der skal leveres til borgere, som bor i egen bolig.    
- udbrede principperne i Housing First med henblik på at forkorte opholdstiden på Forsorgscentret. 
- skabe en smidigere overgang for de borgere som ønsker at flytte fra et støttecenter til et mindre 

indgribende tilbud som f.eks. i egen bolig med § 85-støtte. Siden 2014 er 14 borgere fraflyttet et 
af kommunens støttecentre – borgerne er flyttet i egen bolig og modtager § 85-støtte. Svendborg 
Kommune har i alt 122 støttecenterpladser.  

 
Tema 3: Faglig kompetenceudvikling 
I 2016 blev et kompetenceudvikling i udformning af SMARTE-mål iværksat både i myndighedsafdelingen 
og på udførerområdet. Hensigten med dette kompetenceudviklingsforløb er at skabe større systematik i 
forhold til at beskrive mål, delmål, indsats og evaluering. 
 
I løbet af 2017 vil der være fokus på kompetenceudvikling i metoder – herunder vil der være fokus på 
både tværgående kernemetoder i organisationen samt faglige kernemetoder lokalt i de enkelte tilbud. 
Hovedformålet er at opnå større bevidsthed omkring metodevalg, herunder hvilke metoder der anvendes, 
hvorfor netop disse metoder anvendes i den konkrete indsats samt hvorvidt den anvendte metode har 
effekt.  
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Tema 4: Netværk som ressource 
I 2015 og 2016 har Socialafdelingen i samarbejde med UCL arbejdet med projektet ”Design af ikke-betalte 

relationer”, som har fokus på, at mennesker med handicap og psykosocial funktionsnedsættelse får lettere 
adgang til flere relationer i deres hverdag og samtidig får mulighed for at bidrage til frivillige tilbud i deres 
lokalmiljø. Dette projekt har blandt andet ført til, at borgerne har efterspurgt et kolonihavehus til frivillige 
og sociale formål, som Socialafdelingen har søgt om midler til.  
 
I 2017 vil Socialafdelingen komme med forskellige tiltag til, hvordan borgerens netværk og lokal-
/civilsamfundet kan medvirke til at nedbryde barrierer for inklusion hos borgeren, i de kommunale 
instanser og i civilsamfundet.  
 
Der vil først blive gennemført en vidensindsamling fra tilbuddenes praksis i dag for at danne et overblik 
over, hvordan netværk og civilsamfundet inddrages. Herefter laves status over aktuelle 
netværksunderstøttende metoder og kompetencebehov for yderligere kompetenceudvikling. På baggrund 
af den aktuelle status vil der blive lavet prøvehandlinger i det enkelte fagområde i samarbejde med 
foreninger og frivillige med baggrund i kommunens frivillighedspolitik.  
 
 
Tema: Langsigtet økonomisk fokus 
Budgettet for 2017 viser, at Socialafdelingen vil stå over for økonomiske udfordringer i 2017 og frem. 
Socialafdelingen vil fortsat have særligt fokus på at imødekomme afdelingens langsigtede budgetmæssige 
udfordringer.  
Det strategiske arbejde skal foregå både på tilbuds- og myndighedsniveau. Det økonomiske fokus skal 
altid foregå i respekt for borgernes behov.   
 
Myndighedsafdelingen skal blandt andet have konstant fokus på prisaftaler med tilbuddene, anvende 
kommunale botilbud bedst mulig samt have hyppig opfølgning på sager, således at indsatserne justeres i 
takt med ændring i borgernes behov. De kommunale tilbud skal fortsætte arbejdet med den 
rehabiliterende arbejdsgang og finde nye og smarte måder at hjælpe borgerne mod selvstændighed.  
 
Mål:  
Socialafdelingen vil arbejde strategisk med at sikre langsigtet økonomisk balance i hele afdelingen. 
 
 
Veje til målet: 
Administrationen vil i 2017: 

- Sætte stort fokus på prisforhandling med eksterne leverandører 

- Have fokus på borgernes overgang fra børneområdet til voksenområdet 

- Foretage løbende analyse af boligudbud og -efterspørgsel for at kunne justere på relevante 
parametre.  

 
 
 
Beskrivelse af sundhedsområdet 

Rammebetingelser 

Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager 
udgangspunkt i 5 hovedområder: 
 

1. Social- og Sundhedsudvalgets visioner for sundhedsområdet (2014-2017) 
2. Sundhedspolitikken  
3. Sundhedsloven 
4. Sundhedsaftalerne for Region Syddanmark 2015-2018 
5. Økonomiaftalerne mellem KL og Regeringen 
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Svendborg Kommunes mål indenfor sundhed - og forebyggelsesområdet er at have indsatser, der på 
forskellig vis understøtter arbejdet med KL’s visioner for det nære sundhedsvæsen4, samt 
sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 
 
Dette med det hovedformål at øge kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats. For at kunne sikre 
kvaliteten er der behov for en systematisk vidensbasering og dokumentation af vores indsatser, med 
særligt fokus på hvilke ressourcer vi bruger, den organisering der er, hvilke ydelser vi leverer, og 
deciderede effekter af de igangsatte indsatser. På baggrund af en systematisk dokumentation – evaluering 
og kvalitetssikring - monitoreres og udvikles sundhedsindsatserne løbende. 
 

Økonomisk oversigt for sundhedsområdet 

Sundhedsfremme og forebyggelse

Vedtaget 

budget 2016 

2016-priser

 Budget      

2017          

2017-priser

 Budget      

2018          

2017-priser

 Budget      

2019           

2017-priser

 Budget       

2020            

2017-priser

Drift

Sundhedsafdelingen                  15,6                  13,9                  13,9                  13,9                   13,9 

Træningsafdelingen                  13,8                  16,1                  16,1                  16,1                   16,1 

Tandplejen                  22,1                  22,3                  22,3                  22,3                   22,3 

Sundhedsplejen                    7,9                    8,0                    8,0                    8,0                     8,0 

Fuldfinansieret medfinansiering                  13,2                  16,6                  16,6                  16,6                   16,6 

Serviceudgifter i alt:                  72,6                  76,9                  76,9                  76,9                   76,9 

Indkomstoverførsler

Aktivitetsbestemt medfinansiering                208,0                208,4                208,4                207,4                 207,4 

Indkomstoverførsler i alt:                208,0                208,4                208,4                207,4                 207,4 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

i alt                280,6                285,3                285,3                284,3                 284,3 
 

+ angiver udgift - angiver indtægt 

 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter: 
 
Stigningen i sundhedsafdelingens serviceudgifter i 2017 i forhold til 2016 skyldes en bevilling på 1,5 mio. 
kr. til træningsafdelingen til dækning af stigning i antal genoptræningsplaner, 0,7 mio. kr. til 
træningsafdelingen vedr. fordeling af ældremilliarden, en bevilling på 3,0 mio. kr. til vederlagsfri 
behandling hos fysioterapeut under fuldfinansiering, samt pris og lønfremskrivning. Der er desuden et fald 
på 1,9 mio. kr. vedr. sundhedsafdelingen som skyldes at budget 2016 indeholder overførsler fra 2014 på 
1,9 mio. kr., mens der ikke på samme måde er en overførsel til budget 2017, og budgettet falder derfor 
tilsvarende med 1,9 mio. kr. til 2017.   
 

                                                
4
 KL. Sundhed sammen, 2015. http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_75048/cf_202/KL-udspil-

_Sammen_om_sundhed_-2015-.PDF 
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Indkomstoverførsler: 
Indkomstoverførslerne vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering. Det fremskrevne vedtagne budget 
2017 for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedjusteret med 1,7 mio. kr., da KL’s skøn for 
udgiftsniveauet er meget tæt på skønnet for 2016, og det beløb som budgettet nedjusteres med svarer 
således til fremskrivningen. Fra 2016-2018 er der tilført 1,0 mio. kr. til udgifter til særlige indsatser 
indenfor almen praksis, derfor falder budgettet også med 1,0 mio. kr. til 2019. 
 
 
Sundhedsafdelingen 

Sundhedsafdelingen varetager udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så kommunen 
lever op til Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtiges af lovgivningen til at samarbejde om 
sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf, har Svendborg Kommune 
udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale, som blandt andet indeholder aftaler om ind- og 
udskrivningsforløb for svage ældre patienter, samt aftaler om forebyggelse og genoptræning. 

 
ECO nøgletal på sundhedsfremme og forebyggelse: 

ECO Nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger til 
sundhedsfremme- og 
forebyggelse . 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlig 
ningsgruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Regnskab 2013 

 
88 

 
85 

 
106 

 
115 

 
Regnskab 2014 

 
99 

 
105 

 
126 

 
131 

 
Regnskab 2015 

 
125 

  
 133 

 
155 

 
152 

 
Budget 2016 

 
185 

 
169 

 
188 

 
191 

*Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg, 
Faaborg-Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 
 

Træningsafdelingen 
I træningsafdelingen tilbydes: 

• Genoptræning efter Sundhedslovens §140 efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra 
sygehus. 

• Genoptræning efter Servicelovens §86, stk. 1, som målrettet og tidsbegrænset træning til borgere 
med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til 
sygehusindlæggelse. 

• Vedligeholdende træning efter Servicelovens §86, stk. 2 til borgere med kroniske eller kronisk 
fremadskridende sygdomme. 

ECO nøgletal - Træning: 

ECO nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger 
for træningsområdet 
(eksklusiv ambulant 
specialiseret genoptræning)  
 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Regnskab 2013 

 
245 

 
340 

 
324 

 
325 

 
Regnskab 2014 

 
258 

 
353 

 
337 

 
339 

 
Regnskab 2015 

 
275 

 
365 

 
350 

 
349 

 
Budget 2016 

 
239 

 
374 

 
365 

 
351 
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*Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg, 
Faaborg-Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 
 

Tandplejen 
I tandplejen tilbydes: 

• Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering. 

• Omsorgstandpleje. 

• Specialtandpleje 

• Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere 

 

ECO nøgletal - Tandplejen: 

ECO nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger 

(0-17 år) i tandplejen . 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Regnskab 2013 

 
1.986 

 
1.697 

 
1.766 

 
1.729 

 
Regnskab 2014 

 
2.016 

 
1.731 

 
1.802 

 
1.759 

 
Regnskab 2015 

 
2.042 

 
1.828 

 
1.847 

 
1.758 

 
Budget 2016 

 
2.096 

 
1.838 

 
1.900 

 
       1.788 

* Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg, 
Faaborg-Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 
 
I 2015 blev der udarbejdet en analyse af ECO nøgletallene for den kommunale tandpleje i Svendborg 
kommune. Rapporten peger bl.a. på at Svendborg Kommune har egen specialtandpleje, en høj husleje, 
samt forskelle i organisationsform og konteringspraksis, som forklarende årsager til de højere ECO 
nøgletal sammenlignet med regions- og lands gennemsnittet. 

Alene huslejen påvirker ECO nøgletallet for udgift pr. barn med 111 kr., hvor Sundhedsplejen i Svendborg 
Kommune til sammenligning ikke har en husleje, da lokalerne ejes af Svendborg Kommune.  

ECO nøgletallene viser at Svendborg fortsat ligger højt, men at den relative stigning i udgiften pr. barn er 
lavere end i sammenligningsgruppen og samlet for Region Syddanmark.  

Der er indarbejdet en rammebesparelse på tandplejen på 125.000 kr. fra 2016 og frem. Fra 2017 er der 
endvidere effektiviseringstiltag på 150.000 kr. 

 

Sundhedsplejen 
Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 
hovedprincipper: 

• Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger. 

• Ydelser til alle børn. 

• En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge. 

• Konsulentfunktion i.f.t. daginstitutioner, dagplejen, skoler m.v. om børns sundhed og trivsel og 
sundhedstilstanden på institutionen. 
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ECO nøgletal - Sundhedsplejen: 

ECO nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger 

(0-17 år) i 
Sundhedsplejen.  

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Regnskab 2013 

 
701 

 
702 

 
699 

 
796 

 
Regnskab 2014 

 
674 

 
714 

 
732 

 
823 

 
Regnskab 2015 

 
653 

 
751 

 
747 

 
852 

 
Budget 2016 

 
686 

 
735 

 
735 

 
844 

* Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg, Faaborg-
Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering og fuldfinansiering af 
sygehusvæsnet. 

Formålet med kommunal medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsnet er at skabe økonomisk 
sammenhæng til virkning af den enkelte kommunes sundhedsindsats. 

ECO nøgletal – aktivitets medfinansiering og fuldfinansiering  

ECO nøgletal – udvikling i 
udgift i kr. pr. indbygger til 
medfinansiering og 
fuldfinansiering af 
sundhedsvæsnet. 

Svendborg 
Kommune 

Sammenlignings 
gruppe* 

Region 
Syddanmark 

Hele landet 

 
Aktivitetsbestemt 
medfinansiering 

    

 
Regnskab 2013 

 
3.607 

 
3.450 

 
3.617 

 
3.500 

 
Regnskab 2014 

 
3.630 

 
3.525 

 
3.675 

 
3.564 

 
Regnskab 2015 

 
3.496 

 
3.491 

 
3.622 

 
3.541 

 
Budget 2016 

 
3.573 

 
3.514 

 
3.702 

 
3.575 

Ambulant specialiseret 
genoptræning 

    

 
Regnskab 2013 

 
37 

 
29 

 
24 

 
30 

 
Regnskab 2014 

 
38 

 
30 

 
30 

 
31 

 
Regnskab 2015 

 
36 

 
29 

 
26 

 
34 

 
Budget 2016 

 
46 

 
36 

 
36 

 
34 

Vederlagsfri behandling hos 
fysioterapeut 

    

 
Regnskab 2013 

 
182 

 
170 

 
159 

 
157 

 
Regnskab 2014 

 
190 

 
173 

 
160 

 
161 

 
Regnskab 2015 

 
208 

 
184 

 
175 

 
170 

 
Budget 2016 

          
         155 

 
173 

 
162 

 
        162 
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* Sammenligningsgruppen: Nordfyns, Viborg, Faxe, Assens, Horsens, Stevns, Brønderslev, Aarhus, Middelfart, Aalborg, 
Faaborg-Midtfyn, Kolding, Billund, Svendborg, Skive, Randers, Odense, Kalundborg, Nyborg og Norddjurs 

 

Hvad vil vi i 2017:  

Status i forhold til nedenstående temaer rapporteres kvartalsvist til Social- og Sundhedsudvalget i 
forbindelse med budgetkontrollen. 
 
 
Tema 1: Sundhedspolitik  
I foråret 2016 blev den nye sundhedspolitik godkendt.  
 
Mål:  
At der udarbejdes en strategi for udmøntningen af Sundhedspolitikken.  
 
Veje til målet:  
Processen er igangsat 
 
 
Tema 2: Fortsættelse af sundhedsløftet  
Mål:  

1. KL og regeringen har i aftalen om kommunernes økonomi for 2014 og 2015 prioriteret et 
økonomisk løft til at udbygge de kommunale opgaver på sundhedsområdet.  De nye 
sundhedsaftaler for 2015-2018 ligger i forlængelse heraf og indebærer et mere forpligtende 
samarbejde mellem regioner og kommuner, der skal sikre bedre sammenhæng for patienter med 
behandlingsforløb på tværs af sektorerne.  

2. Derudover er det et mål at leve op til de nationale og regionale forventninger og krav om et større 
fokus på monitorering af sundhedsområdet i forhold til at følge op på både effekterne af 
økonomiaftalerne og sundhedsaftalerne. 

 
Der følges op på områder som understøtter sundhedsaftalens indsatser med fælles målsætninger i forhold 
til: 

o Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser 
o Færre forebyggelige indlæggelser 
o Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser 
o Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på hospitaler 

  
Veje til målet:  

• Gennem forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på tværs i kommunen og i samarbejde 
med hospitalssektoren, med fokus på løbende monitorering af området ved hjælp af datatræk og 
analysearbejde.  

 
 
Tema 3: Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme  
Sundhedssekretariatet driver en række indsatser der har til formål at øge sundhedstilstanden blandt 
borgerne i Svendborg Kommune. Det er bl.a. kronikerindsatsen, livsstilsindsatsen og rygestop samt en 
række indsatser af projektkarakter.  
 
Mål:  

• Det er målet, at den borgerrettede forebyggelse styrkes yderligere i løbet af 2017.  
• Desuden er det målet at få etableret rammerne for en mere systematisk opfølgning på især 

kronikerindsatsen og livsstilsindsatsen.  
 
Veje til målet:  

• Social- og Sundhedsudvalget godkendte i 2015 en indsats der skal styrke de borgerrettede 
sundhedstilbud igennem nye og forbedrede tiltag for den borgerrettede forebyggelse og 
sundhedsfremme.   
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Tema 4: Lørdagsbesøg i Sundhedsplejen 
Mål: 

• Nedbringelse af genindlæggelse efter fødsel.
• Genindlæggelserne er især relateret til ernæringsproblemer/amning, som bl.a. kan resultere i

dårlig trivsel og udvikling af gulsot.

Veje til målet: 

• For at nedbringe frekvensen af ambulante besøg og genindlæggelser anbefaler
Sundhedsstyrelsen, at alle familier får besøg af den kommunale sundhedspleje på 4. eller 5.
dagen efter fødslen.

• Sundhedsplejen aflægger forebyggende besøg hos familier med nyfødte, der er født om tirsdagen,
den først kommende lørdag.

Tema 5: Opfølgning på udviklingen i den kommunale tandpleje 
Mål:  

• Målet er at der i 2017 følges op på udviklingen i tandsundheden og behandlingsbehovet i
kommunen.

Veje til målet: 

• Træk af data på cariesforekomst samt antal behandlingsaftaler og udeblivelser,
• Tandplejen i Svendborg udarbejder i efteråret 2016 en målrettet Tandplejeplan gældende på

individniveau med tilhørende vejledninger for behandlinger, forebyggende og sundhedsfremmende
indsatser. Samtidig iværksættes efteruddannelse og supervision af personale for at nå vores mål.

Tema 6: Opfølgning på brugertilfredshed og genoptræningsplaner på træningsområdet 
Mål:  

• Et af målene for 2017 er at følge borgernes tilfredshed med genoptræningsindsatsen systematisk.
• Implementering af kliniske retningslinjer på området.
• Forbedret indsigt i udviklingen på genoptræningsområdet (i henhold til Sundhedsloven og

Serviceloven).

Veje til målet: 
• Der laves i 2016 en opfølgende brugerundersøgelse som følger den nye skabelon fra KL og KORA.

Fra november 2016 vil det samme brugertilfredshedsskema anvendes hvert år, så kommunen kan 
indgå i den nationale benchmarking på området. Denne undersøgelse vil i høj grad være 
sammenlignelig med brugerundersøgelsen foretaget i 2014. 

• Løbende implementering af nye retningslinjer.
• Udviklingen i økonomi og aktivitet med hensyn til genoptræningsplaner følges.
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Drift og Anlæg 

1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 

Budget 2017 
Drift 

Svendborg Kommune i alt 3.567.022 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 249.473 

Serviceudgifter: 259.248

Natur og Klima 

Center for Ejendomme og Teknisk Service 

13.265 

238.996 

- Beredskab og indsatsledelse 

- Trafik og infrastruktur 

- Ejendomsadministration 

- Ejendomsservice 

- Rådgivning og Renovering 

- Havn og Færger 

Indkomstoverførsler: 
Center for Ejendomme og Teknisk Service 

- Ejendomsadministration 

- Ejendomsservice 

9.474 

88.254 

30.822 

104.989 

5.459 

6.986 

-9.774

-9.774 

-11.128 

1.354 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 736.292 

Serviceudgifter: 

Borgerservice og helhedsorienteret sagsbeh. 

Jobcentret 

Kultur, fritid og sekretariat 

Institutioner (Bibliotek, musikskole, ungdomsskole ) 

Byg, Plan og Erhverv 

Indkomstoverførsler: 

Beskæftigelsesindsats 

Socialeydelser 

Sygedagpenge  

Forsikrede ledige 

196.555 

20.916 

53.733 

56.179 

37.110 

28.616 

539.737 

21.864 

330.231 

71.314 

116.328 

Udvalget for Børn og Unge 950.098 

Serviceudgifter: 

Skoleområdet 
945.429 

513.586 

Dagtilbud 210.498 

Familie og Uddannelse 221.345 

- Familie 

- Specialundervisning for voksne 

- Specialinstitutioner 

- Rammeinstitutioner 
- Administration 

152.120 

21.984 

6.794 

-5.205 

35.107 

Ungdommens udd. Vejledning 

Indkomstoverførsler: 

10.545 

4.670 

Side 136



Drift og Anlæg 

Familie og uddannelse 

Ungdommens uddannelsevejledning 

3.935 

735 

Social- og Sundhedsudvalget 1.135.716 

Serviceudgifter 

Ældreområdet 
932.530 

550.634 

Socialområdet 304.932 

Sundhedsfremme- og Forebyggelse 76.965 

Indkomstoverførsler 

Socialområdet 

203.185 

-5.176 

Sundhedsfremme og forebyggelse 208.362 

Økonomiudvalget 495.442 

Serviceudgifter: 131.953 

Administration 

It 

Indkomstoverførsler: 

80.097 

51.856 

363.489 

Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. 363.489 

Budget 2017 

Økonomiudvalget 

 - Køb og Salg 

 - Veje og Trafiksikkerhed 

 - Havne og Færger 

 - Kultur, Fritid og Idræt 

 - Natur, Miljø og Klima 

 - Borgernære Serviceområder 

 - Energi 

 - Byudvikling 

 - Administration 

Anlæg 

105.146 

-12.314 

26.324 

19.709 

3.675 

1.932 

53.146 

13.234 

3.308 

-3.868 
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Indledning 

I kommunens økonomiske politik er fastlagt følgende principper, som alle har til formål at sikre en 

grundlæggende sund økonomi i balance og med et flerårigt sigte.  

Budget 2017 fastholder de økonomiske målsætninger, og samtidigt er det muligt at gennemføre 

langsigtede investeringer i fremtiden. Investeringer, der på længere sigt kan skabe grobund for 

yderligere bosætning og for etablering af nye arbejdspladser. Byrådet har derfor fokus på initiativer, 

der kan fremme vækst og udvikling i kommunen og bidrage til en positiv befolkningsudvikling i 

kommunen. Derfor investeres der i de kommende år massivt i havnens udvikling. Dette sker dels 

ved at understøtte realiseringen af et nyt SIMAC samt ved at gennemføre bolig- og 

erhvervsprojekter ved Jessens Mole.  

Afsættet for budget 2017 var et budget i økonomisk balance både i 2017 og i overslagsårene, men 

hvor der ikke var afsat ekstra beredskab til merudgifter som følge at stigende udgiftspres, og der var 

heller ikke afsat midler til nye politiske tiltag. 

Kommunens økonomi har i de senere år været under pres, primært som følge af et vigende 

indtægtsgrundlag. Det skyldes flere faktorer, der spiller uheldigt sammen: 

• Udligningsindtægterne falder

• Der er en lavere vækst i skattegrundlaget i forhold til væksten på landsplan.

• Kommunens driftsudgifter er højere end sammenlignelige kommuner.

• Lav likviditet

Udgangspunktet for den økonomiske politik er en stabil økonomi i balance. For at opretholde en 

langsigtet balance har kommunen gennem de senere år foretaget omlægninger og effektiviseringer, 

og siden 2012 har der været indarbejdet et årligt effektiviseringskrav på 0,35 %. I forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2017 er effektiviseringskravet fastholdt uændret i hele perioden. I 2017 har 

det dog været nødvendigt at gennemføre besparelser på knap 16. mio. kr. for at fastholde målet om 

økonomisk balance.  

Budget 2017 indebærer således, at målet om et driftsoverskud på mindst 100 mio. kr. og en 

likviditet på mellem 80 og 100 mio. kr. fastholdes i budgetperioden. I de kommende år vil der 

desuden ske en stor gældsafvikling, og aftaleparterne bag budgetforliget erkender, at der fra 2019 

er behov for at øge kravet til driftsoverskuddet. 

I nedenstående resultatoversigt er der givet et samlet overblik over kommunens økonomiske 

situation i de kommende år, sammenfattet i kassebeholdningens størrelse. I oversigten 

sammenholdes udgifter, indtægter, finansforskydninger samt forsyningsvirksomhedernes status, og 

resultatet er et udtryk for, hvorvidt kommunen i det enkelte år budgetterer med overskud eller 

underskud - om kassebeholdningen øges eller nedbringes. 

1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr.
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80 – 100 mio. kr.
3. Nedbringelse af kommunes gæld
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Drifts- og anlægsudgifter 2017-20 er opgjort i faste 2017-priser, så det er muligt umiddelbart at 

vurdere realudviklingen på de enkelte poster. Forventet regnskab 2016 er opgjort pr. 30. juni 2016 

og i 2016-priser. Indtægter samt reguleringer er opgjort i løbende priser. For at kunne 

sammenholde udgifter og indtægter i overslagsårene er pris- og lønreguleringer for drift og anlæg 

opgjort som særskilte poster, svarende til den forventede pris- og lønudvikling. 

1.000 kr. Forv. Budget Budget- Budget- Budget-

regnskab overslag overslag overslag

2016 2017 2018 2019 2020

Indtægter i alt -3.625.392 -3.687.849 -3.766.774 -3.819.551 -3.890.779

Serviceudgifter i alt 2.448.600 2.465.713 2.464.883 2.441.449 2.438.185

Overførselsudgifter 1.089.700 1.101.306 1.107.166 1.111.921 1.125.304

Pris- og lønreserver 0 0 58.140 116.615 177.264

Driftsudgifter i alt 3.538.300 3.567.019 3.630.189 3.669.985 3.740.753

Renteudgifter 10.500 19.785 28.039 27.392 27.686

Resultat af ordinær virksomhed -76.592 -101.045 -108.546 -122.174 -122.340

Anlægsudgifter i alt 163.500 105.146 94.051 110.961 97.975

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 62.800 67.722 83.842 102.452 92.753

Lånoptagelse -50.700 -69.750 -66.939 -77.788 -54.099

Finansforskydninger -7.666 -1.365 -1.304 -1.315 -1.870

Resultat af skattefinansieret område 91.342 707 1.103 12.135 12.419

Ændring af likvide aktiver 91.342 707 1.103 12.135 12.419

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 140.000 93.975 93.070 86.450 74.173

+ = udgift, - = indtægt

RESULTATOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2017-20 

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE. 

Indtægter. 
Indtægter opgøres som skatter og generelle tilskud. Det fremgår af kommuneaftalen for 2017, at 
kommunerne under ét ikke må hæve skatten. I 2017 har 22 kommuner reduceret skatten med i alt 
ca. 0,15 mia. kr. og 4 kommuner har hævet skattet med tilsvarende ca. 0,15 mia. kr. 

Kommunens skatteindtægter er i 2017 budgetteret på baggrund af det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag. Overslagsårene 2018-20 er baseret på det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag i 2017 tillagt KL’s seneste vækstskøn for landsudviklingen.  

De generelle tilskud fra staten er ligeledes i 2017 baseret på statsgarantien, og overslagsårene er 
tillagt KL’s seneste vækstskøn. 

Udskrivningsprocenten for indkomstskat er uændret 26,8 og grundskyldspromillen er ligeledes 
uændret 23,32. Den kirkelige udskrivningsprocent er nedsat fra 1,04 pct. til 1,03 pct. 

Driftsudgifter. 
Posten driftsudgifter viser kommunens nettodriftsudgifter fordelt på udvalg. Driftsudgifter er opdelt i 
henholdsvis service- og overførselsudgifter. 

Vedr. serviceudgifter indebærer kommuneaftalen for 2017, at der for kommunerne under ét er skabt 
finansiering til videreførsel af et uændret serviceniveau, der blev fastlagt i budgetterne for 2016. 
Regeringen vil også i 2017 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen både ved 
budgetlægningen og ved regnskabsaflæggelse.  
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Kommunernes samlede serviceramme for 2017 ligger ca. 1 mia. kr. under det aftalte niveau, hvorfor 
der ikke iværksættes nogen sanktion. Svendborg Kommunes serviceramme i budget 2017 ligger stort 
set på den udmeldte serviceramme. 

Overførselsudgifter omfatter udgifter, hvor kommunen ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke 
udviklingen. Overførselsudgifter omfatter bl.a. førtidspension, sygedagpenge, revalidering, 
kontanthjælp, boligstøtte og fra og med 2014 kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. 

Renteindtægter og -udgifter. 
De største poster er renteindtægter af kommunens likvide aktiver samt renteudgifter vedrørende 
kommunens gæld. I 2017 forventes en netto renteudgift på knap 20 mio. kr. 

Resultat af ordinær virksomhed. 
Dette resultat viser, om kommunen har over- eller underskud på den daglige drift. Det er vigtigt, at 
der er overskud på den daglige drift, fordi overskuddet sammen med låneoptagelsen skal medgå til 
finansiering anlægsudgifter og afdrag på kommune gæld. 

For at få skabt balance i kommunens økonomi samt at give plads til de nødvendige investeringer i 
vedligeholdelse af veje, bygninger m.m. og investeringer i kommunens fremtid har Byrådet fastlagt, 
at driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 100 mio. kr. I 2017 udgør overskuddet 101,0 mio. kr. 
og med stigende overskud i overslagsårene. 

Anlægsudgifter. 
Loftet for de kommunale anlægsinvesteringer i 2017 udgør 16,3 mia. Kr. Som noget nyt er der indført 
en sanktionsmulighed, idet 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud er betinget af, at loftet 
over anlægsinvesteringer overholdes i budgetsituationen. 

Modsat overholdelse af servicerammen, er der ikke tilknyttet en sanktion i forbindelse med 
regnskabet, men det forudsættes at kommunerne under ét holder sig inden for det aftalte niveau. 

De samlede anlægsudgifter udgør i 2017 netto 105,1 mio. kr. Budget 2017 har som tidligere nævnt 
fokus på investeringer, der kan understøtte kommunens mål om øget vækst og bosætning.   

Det sker først og fremmest gennem en målrettet satsning på udviklingen af Svendborg Havn. Det 
sker dels ved at understøtte realiseringen af et nyt SIMAC som omdrejningspunkt i et maritimt 
kraftcenter på Nordre Kaj og dels ved at gennemføre bolig- og erhvervsprojekter ved Jessens Mole. 

Samtidig fastholdes perspektivet for Tankefuld med ny vejføring, der øger synlighed og 
tilgængelighed til den nye bydel. Dermed er der taget et første skridt imod en fremtidssikret 
infrastruktur af den vestlige bydel. 

Med forliget investeres også betydeligt i indhentning af efterslæb på bygningsvedligeholdelse. I 
perioden 2017-20 er der afsat 120 mio. kr. til dette formål 

Resultat af skattefinansieret område. 
Dette tal er udtryk for den påvirkning af kommunens likviditet, der direkte stammer fra den daglige 
drifts- og anlægsvirksomhed, inklusiv skatter og tilskud fra staten. 

FINANSIERINGSOVERSIGT 

Afdrag på lån. 
Jf. kommunens økonomiske politik skal der ske en nedbringelse af kommunens gæld. I forbindelse 
med den årlige budgetlægning foretages en vurdering for at øge kommende års afdrag i forhold til at 
gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser. 
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Summen af kommunes afdrag og låneoptagelser viser, om der i det enkelte budgetår sker en 
forøgelse eller nedbringelse af kommunen gæld. 

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 
Afdrag lån 67,7 83,8 102,5 92,8 
Optagelse af lån -69,8 -66,9 -77,8 -54,1 
Netto -2,1 16,9 24,7 38,7 

 Jf. ovenstående tabel sker der en mindre forøgelse af kommunens gæld i 2017. Fra og med 
2018 nedbringes kommunens gæld, hvilket blandt andet kan henføres til et lavere 
anlægsbudget. Set over hele perioden reduceres gælden med godt 78 mio. kr., og aftaleparterne 
bag budgetforliget erkender, at der fra 2019 er behov for at øge kravet til driftsoverskuddet, som skal 
finansiere kommende års nettoafdrag på gælden.  

Optagelse af lån. 
Svendborg Kommune har ikke fri adgang til at optage lån til kommunens anlægsinvesteringer, men 
skal hvert år indsende en begrundet ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet for at få adgang til 
at optage lån – også kaldet lånedispensation. Det skal bemærkes, at der er automatisk låneadgang til 
energibesparende foranstaltninger med 100 pct., byfornyelse med 95 pct. og havnerelaterede med 
100 pct. 

Kommunen søgte om samlet lån på ca. 105 mio. kr., til investeringer, og fik dispensation for i alt 36,4 
mio. kr. Det skal bemærkes, at dispensation kun gælder for 2017. De budgetlagte lån i 2018-20 er 
foretaget ud fra en forventet låneandel svarende til tilsagnet for 2017. 

Finansforskydninger. 
Finansforskydninger omfatter bevægelser på følgende områder: Pantebreve, aktier og andelsbeviser, 
udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, andre langfristede tilgodehavender, 
deponering, deposita, kortfristet gæld til staten samt mellemværende med kirkekasserne.  

 ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER 

Ændring i likvide aktiver fremkommer som summen af resultatet af det skattefinansierede område og 
bevægelser opført under Finansieringsoversigten og viser om de aktiviteter, kommunen overordnet 
har ansvaret for, totalt set resulterer i opsparing eller kasseforbrug. I 2017 forventes en forøgelse af 
kassebeholdningen på 0,8 mio. kr. 

GENNEMSNITLIG BEHOLDNING PR. 31. DECEMBER 

Under hensyn til Kommunens økonomiske situation og begrænsede likviditet er der i den økonomiske 
strategi fastlagt, at kommunens gennemsnitlige beholdning skal udgøre minimum 80 - 100 mio. kr. 
ekskl. deponerede midler. 

Ved udgangen af budget 2017 forventes den gennemsnitlige beholdning af udgøre ca. 94 mio. kr. 
mio. kr.  
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Udvalgte takster 2017 

Enhed Enhedstakst 

2017 

Pensionister betaling for hovedret 
Hovedret portion 46,50 

Skolefritidsordning 
(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned betales ikke 

Heldagsmodul mdr. 1.432,00 

Morgenmodul mdr. 617,00 

Forældrebetaling i daginstitutioner: 
(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned afregnes ikke) 
Dagplejen 
     Indtil 48 t. pleje 2.698,00 

Vuggestuer - heldags 3.381,00 

Børnehaver – heldags 1.860,00 

Integrerede institutioner 
Vuggestuebørn 3.381,00 

3 år indtil 14 år 1.860,00 

Fritidsklub 444,00 

Frokostordninger 621,00 

Borgerservice 
Folkeregisteroplysning 75,00 

Lægeskift 190,00 

Pas 

- A pas (18-64 år) 626,00 

- B pas (0-11 år) 
- B pas (12-18 år) 

115,00 
141,00 

- C pas (over 65 år) 376,00 

Kørekort 280,00 
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