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Ledelsens årsberetning 

 

Årets væsentligste begivenheder 

Året 2017 bød på mange spændende og udfordrende aktiviteter, herunder en lang række store som små 
anlægsprojekter rundt om i kommunen, som: 

o Sundhedshus 
o Vedligeholdelsesprojekt for kommunale bygninger 
o Tankefuld - Forlængelse af Johannes Jørgensens vej 
o Ny Børnehuset – Hus 53 
o Renovering af Christians Møllen 
o Fortsat udvikling af Svendborg Havn 
o Udbygning af dagtilbud - Færdiggørelse og indvielse af Humlebien 

 
Samtidig blev der fastholdt fokus på de daglige driftsopgaver. Under afsnittet ”Udvalgene kort fortalt! ” 
beskrives de enkelte politikområders aktiviteter mere uddybende. 
 
Svendborg Kommune disponerede i 2017 over godt 3,7 mia. kr., fordelt på 2,5 mia. kr. til 
serviceudgifter. 1,1 mia. kr. til overførselsudgifter og 0,1 mia. til anlægsinvesteringer.  

Der har fortsat været fokus på, at budgettet blev overholdt, og at der ikke opstod utilsigtet brug af 
kommunens kassebeholdning. 

Samlet set udviser regnskabsresultatet af det skattefinansierede område for 2017 et nettounderskud på 
38,9 mio. kr., mod budgetlagt 23,5 mio. kr. og korrigeret budget 158,3 mio. kr. 
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Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budgettet 

Driftsoverskud 

Regnskabet 2017 udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr. sammenholdt med et 
overskud på 101,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2017, svarende til en forringelse på ca. 4,1 mio. kr.  

Set i forhold til det korrigerede budget for 2017 er der tale om et mindreforbrug på 47,5 mio. kr., hvoraf 
ca. 21,4 mio. kr. overføres til driften 2018, 1,0 mio. kr. overføres til renter 2018 og ca. 1,0 mio. kr. til 
budget 2019 (heraf negativ overførselspulje på -20,5 mio. kr., og øvrig overførsel til 2018 på 21,5 mio. 
kr.).  
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Anlæg  

Der har i 2017 været afholdt anlægsudgifter (netto) på 135,8 mio. kr. sammenholdt med et oprindeligt 
budget på 105,1 mio. kr., svarende til et netto merforbrug på 30,7 mio. kr.  

Set i forhold til det korrigerede anlægsbudget for 2017 på 207,7 mio. kr., er der tale om et netto 
mindreforbrug på ca. 71,9 mio. kr., hvoraf ca. 78,7 mio. kr. overføres til 2018. Forskellen mellem 
overførsler og restbudgettet kan henføres til afsluttede og budgetmæssige nedskrevne projekter 
(herunder salgspuljer). 

Anlæg bygger på flerårige bevillinger, hvorved forbruget kan variere en del i forhold til det vedtagne 

budget grundet anvendelse af overførte bevillinger fra tidligere år.  

 

”Netto” er anlægsudgifter fratrukket anlægsindtægter. 

 
 
Overførsler til 2018 eller Budget 2019. 
 
Efter opgørelse af overførsler af restbevillinger til henholdsvis 2018 og Budget 2019, blev der konstateret 
væsentlige finansieringsbehov indenfor familieområdet, arbejdsskader og fremtidsfabrikkerne. 

Udfordringerne på ca. 30 mio. kr. blev finansieret ved anvendelse af restbevillinger fra områder uden 
overførselsadgang, reduktion af fagudvalgenes beregnede overførsler, reduktion af anlægsbevilling og 
rentepuljen. 

Resterende budget på ca. 37,8 mio. kr. vedr. rentepulje er anvendt til reduktion af salgspuljer af 
ejendomme og negativ overførselspulje mellem årene. 

De i nærværende årsberetning beskrevne drifts-, rente- og anlægsoverførsler til 2018 og Budget 2019 
indeholder nævnte finansieringer. 

For deponering og lånoptagelse overføres samlet mindreindtægt på netto 18,9 mio. kr. til 2018.  
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Garanti- og eventualforpligtelser  

Svendborg Kommunes samlede garanti- og eventualforpligtelser udgør 2.498,6 mio. kr. ved udgangen af 
2017, mod 2.195,2 mio. kr. primo.  

En samlet garanti heraf på 1.184,1 mio. kr. (med solidarisk hæftelse) vedrører Udbetaling Danmark, og 
er medregnet med det fulde beløb i alle kommuner. Garantien er i løbet af 2017 steget med ca. 283,7 
mio. kr., og er hermed den primære årsag til den samlede stigning i garanti- og eventualforpligtelser. 

 

Årets likviditetsændring 

Den gennemsnitlige likviditet var i 2017 på 117,6 mio. kr.  

(Efter Økonomi– og Indenrigsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning).  

 

Den likvide beholdning er negativ med -35,6 mio. kr. ultimo 2017 - sammenholdt med -48,1 mio. kr. 
primo 2017 er beholdningen således forbedret med godt 12,5 mio. kr.  

Det vedtagne budget udviste en negativ likviditetsændring på 0,6 mio. kr. og det korrigerede budget 
udviser en negativ likviditetsændring på 111,2 mio. kr.  
 
Der er netto låneoptaget 25,1 mio. kr. mere, end det vedtagne budget, og 9,9 mio. kr. mindre end det 
korrigerede budget. 
 
 
Fremlæggelse af årsregnskabet / Fagudvalgenes bidrag. 

Beretningen for 2017 indeholder en ”kort fortalt” beskrivelse for de enkelte fagudvalg, en økonomisk- og 
bevillingsoversigt. De enkelte fagudvalgs specifikke bidrag er udgivet separat, hvorved årsberetningens 
fokus er rettet mod den overordnede økonomi. Årsregnskabet består således af: 

� Årsberetning 2017 
� Fagudvalgenes årsberetninger 2017 
� Regnskabsoversigter 2017 
� Anlægsregnskab 2017 
� Drifts- og anlægsoverførsler  
� Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2017 

 
Bidragene fremlægges på kommunes hjemmeside: http://www.svendborg.dk ”Kommunen” og ”Økonomi 
og Tal” 
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Forventninger til fremtiden 

Svendborg Kommune har igennem de sidste mange år fulgt den økonomisk politik, der har været 
vedtaget med bred politisk opbakning. De årlige budgetforlig har alle ligget inden for rammerne af den 
økonomiske politik, og den økonomiske styring har efterfølgende sikret regnskabsresultater, der flugtede 
med budgetterne. 
 
Kommunens økonomi er dog udfordret af en forholdsvis lav kassebeholdning og en stor gæld. Set i lyset 
af usikkerheden om størrelsen af finansierings- og særtilskud i overslagsårene, omlægning af udlignings- 
og tilskudssystemet m.m. er der behov for, at Svendborg Kommune i de kommende år styrker 
kommunens økonomi, og derved gøres mindre sårbar over for ændringer i de statslige tilskud. 
 
Udgangspunktet for budgetforhandlingerne for 2018 var således nogle meget stramme økonomiske 
rammer, og med endnu engang et uforståeligt lille særtilskud fra staten kunne budgetreduktioner heller 
ikke undgås.  
 
Kommunen er inde i en positiv udvikling med befolkningsfremgang, øget efterspørgsel efter boliger og 
byggegrunde, færre ledige lejeboliger, øget beskæftigelse og større optimisme. Med forliget om budget 
2018 lykkedes det, at fastholde anlægsinvesteringer, som skal medvirke til at understøtte denne 
udvikling. 
 
Budgettet for 2018 indeholder en kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet som følge af at antallet af 0-
2 årige har været stigende, og hvor Børn- og Ungeudvalget har fået til opgave inden for en ramme på 10 
mio. kr. at anvise konkrete løsningsmodeller. 
 
Der er årligt afsat godt 30 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vedligeholdelse af kommunens 
bygninger – til gavn for vore mange borgere og ansatte, som har deres daglige færden her.   
 
I Svendborg Kommune opleves lige nu en historisk investeringslyst og i de kommende år forventes større 
private byggeprojekter til over 1 mia. kr. at blive realiseret. Det omfatter blandt andet: bolig- og 
erhvervsbyggeri på Svendborg Havn, boligprojekt på den gamle Nordre Skole, Multiarena i Ollerup, 
SIMAC, ”Liv i min by”, By fortætningsprojekter og renoveringsprojekt i Toftemarken / Jægermarken. 
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Miljø-, Klima- og Trafikudvalget – Kort fortalt! 

 

 

 

 

  

Natur og Klima 
 

Hvad nåede vi i 2017: 

� Svendborg Kommune har realiseret seks 
vandplanindsatser, jf. vandområdeplan 2016-
2021. 

� Fire vådområdeprojekter er for undersøgt. 

� Natur og Miljø har været sekretariat for 
vandrådet for Det Sydfynske Øhav. 

� Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 
(2016-2021) er vedtaget, og der er 
gennemført forskellige indsatser til realisering 
af planerne. Uden for Natura 2000-områderne 
er plejen af Skovholm Mose og Syltemade 
Ådal videreført og forbedret. 

� Natur og Miljø har bidraget med væsentlige 
dele til revisionen af kommuneplanen inden 
for natur, herunder Grønt Danmarkskort.  

� Problemer med vandstandsniveauer i Tåsinge 
Vejle og Nor er undersøgt i samarbejde med 
Naturstyrelsen. 

� Nye regulativer for kommens vandløb er 
vedtaget. 

� Etablering af minigenbrugsstation på Drejø. 

� Digital simulering af grundvands- og 
biotoppåvirkninger ved nye 
vandindvindingsprojekter, samt håndtering af 
indvindingstillader. 

� Klima- og energipolitikken er udmøntet 
gennem arbejde med kommunal skovrejsning 
samt forarbejde til kommuneplantillæg om 
vindmøller og solpaneler, herunder afholdelse 
af energipolitisk konference. 

� Der er arbejdet med blandt andet opdatering 
af vidensniveau i forhold til implementering af 
den nye husdyrlov. 

� Tilsynskampagne omhandlende 
olietanke.  Kampagnen medførte, at de 
ansvarlige for den daglige drift har fået et 
godt overblik over virksomhedens tanke. 

Trafik og infrastruktur 
 

I 2017: 

� Trådte kommunens driftsudbud indenfor veje 
og grønne områder i kraft.  

� Blev registrering og opmåling af vejgrøfternes 
tilstand færdiggjort.  

� Fortsatte modellen med intelligent tømning af 
gadebrønde.  

� Trådte det nye udbud for partneringsaftalen 
(vedligeholdelse af vejbelægninger i 
Svendborg by) i kraft.  

� Viste Udviklings- og strategiplanen for 
vejområdet, et stort efterslæb på 
vedligeholdelse af kommunens skiltepark.  

� Blev kommunens første hundeskov en 
realitet. 

Ejendomsservice 
 

Hvad nåede vi i 2017: 

� Genudbud på rengøringsområdet 

� Fortsat harmonisering af ejendomsdrift og 
opnåelse af effektiviseringskrav 

� Implementering af nye områder i 
Ejendomsservice 

� Gennemføre strategi for kompetenceudvikling 
af medarbejdere 

� Harmonisering af effektivisering af alarmer 

� Økonomi bragt i balance i distrikt 8 

 

Beredskab og Indsatsledelse 
 

Hvad nåede vi i 2017: 

� Kommunen har ikke haft indflydelse på driften 
af beredskabet, efter at Beredskab Fyn har 
overtaget pr. 1. januar 2016. 
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Miljø-, Klima- og Trafikudvalget – Kort fortalt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendomsadministration 
 

Hvad nåede vi i 2017: 

� Dele af afdelingen blev lagt sammen med 
Rådgivning og Renovering 

� Arealeffektivisering 

� Effektivisering af udgifter til alarmer 

� Tilpasning af boliger til social udsatte 

Havn og Færge 
 

Hvad nåede vi i 2017: 

� Organisationstilpasning, således at havnens 
ressourcer tilpasses ændrede opgavetyper i 
Fremtidens Havn samt 
havneorganisationens implementering i 
CETS.  

� Udvikling af øhops koncept, som kan 
sammenbinde det Sydfynske Øhav til en 
samlet turistdestination. 

� Videreudvikle sejlerdestinationen ”Et øhav i 
verdensklasse” 

Rådgivning og Renovering 
 

 
 Hvad nåede vi i 2017: 

� Sammenlægning med dele af 
Ejendomsadministration 

� Understøtte arealeffektivisering 

� Planlagt vedligeholde på baggrund af 
bygningsregistrering 

� Det innovative energispareprojekt 

Overførselsudgift 
 

Hvad nåede vi i 2017: 

� Færre udgifter til tomgangsleje og 
gæsteboliger. 
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Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget – Kort fortalt!  

 

 

 

 

Borgerservice og Helhedsorienteret 
Sagsbehandling 

 

Selvbetjening, digitalisering og straks afklaring af 
borgere var kerneelementer i Borgerservice i 2017.  Der 
er udviklet tidsbestilling til pas og kørekort, hvilket 
borgerne har taget godt imod.  

Udover den almindelige borgerbetjening har der i 2017 
også været fokus på afholdelse af kommunalvalget i 
november, hvor Borgerservice er en vigtig medspiller. 

I forhold til helhedsorienteret samarbejde har der været 
et tæt samspil mellem jobcentret og kontrolgruppen i 
2017. 

 

Kultur og Udvikling 
 

Hvad nåede vi i 2017: 

� Opstart på arbejdet med DGI Landsstævnet 

� 1. år med ny idrætspolitik  

� Bevæg dig for livet - visionskommune  

� Svendborg Sportsfestival 2017 

� Formidling af Kulturkanon 

� Ta´ fat om dansen aktiviteter 

� Sommeraktiviteter på Torvet 

� Ny egnsteateraftale med Baggård Teatret 

� Proces frem mod bynær placering af Baggård 
Teatret 

� Modstrøm – fælles fynsk kulturfestival 

� Kultur Camps for unge – fælles fynsk projekt 

� Partnerskaber på Frederiksø 

� Blå Kant Festival 

� Lysfest på Frederiksø 

� Udskrivning af Blå Kant arkitektkonkurrence – 
byrum og klimatilpasning 

� Samarbejde med bygherre for nyt SIMAC 

  

 

Jobcenter 
 

I 2017 har der været fokus på at møde borgerne 
med et jobrettet fokus uanset målgruppe. Som 
eksempel kan nævnes, at der har været fokus på 
borgerens cv og jobsøgningsaktiviteter, som 
omdrejningspunktet i samtalen. 

De seneste reformer på beskæftigelsesområdet har 
alle det hovedfokus, at det skal kunne betale sig at 
arbejde og at indsatsen primært skal være 
virksomhedsrettet og i sidste ende er der fokus på 
opnåelse af ordinære arbejdstimer.   

I 2017 er udviklet en arbejdsaftale, der anvendes i 
dialog med såvel borger og virksomhed i den 
virksomhedsrettede indsats. Aftalen sikrer at der er 
fokus på progression i de igangsatte praktikker. 

Institutioner 
 

Hvad nåede vi i 2017: 

Bibliotek 

� Etablering af fællesbibliotek på 
Vestermarkskolen. 

� Afholdelse af Svendborg Graphic, festival 
for visuelle fortællinger i spil, tegneserier 
og animation. 

� Frivillige sprogtræningsforløb. 

� Det nedlagte nationale projekt Bogstart 
fortsatte i 2017 for egne midler i en 
modereret udgave. 

Musikskolen 

� Iværksat en række initiativer der 
sammenlagt giver musikskolen øget 
synlighed og styrket tilstedeværelse i 
Svendborgs kulturliv 

� Afviklet største ”Spil Dansk” dag 
nogensinde med knap 1200 medvirkende 
og dækning af TV2 

� Revitaliseret og omstruktureret koncept 
med musik og rytmik for børn i dagtilbud 

� Taget initiativ til øget gensidigt 
værdiskabende samarbejde med 
folkeskolen under parolerne ”Det fælles 
tredje” og ”Musik til flere” 

� Revurdering og tilretning af ny 
arbejdstidsaftale 

Ungdomsskolen 

� Samarbejdet med folkeskolerne blev 
yderligere udbygget med samarbejde om 
udbudte valgfag, hvor der blev søgt og 
givet tilladelse til, at elever kan søge 
valgfag i Ungdomsskolen. 
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Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget – Kort fortalt!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erhverv, Bolig og Natur 
 

Hvad nåede vi i 2017: 

Plan, Byg, Vej, og Industrimiljø 

� Vedtagelse af Kommuneplan med en 
omfattende borger inddragende proces. 

� Gennemgang af sags flow på byggesag for 
mere effektiv sagsbehandling (LEAN). 

� Behandlet 23% flere byggesager end i 2016. 

� Store lokalplansager (nogle nær havnen, 
solceller og vindmøller). 

� Igangsat pilotprojektet Landsbyklynger. 

� ”Liv i min By” – færdiggørelse af 
Munkestrædet, skitseforslag på adgang 
mellem p-hus og Havnetrappen, Opholdssteder 
ved Mølledammen, Strategi for kunst i ”Liv i 
min By” og skitseprojekt for Hulgade, skilte i 
forbindelse med kulturarv, lodrette haver ved 
Toldbod vej, opstart af linjeparken ved 
busterminal, børneruten til institutioner. 

Fremtidsfabrikken 

� Efterspørgslen står ikke mål med de 
budgetterede indtægter. Lejerne er glade for 
fællesskabet og vilkårene. Det EU- og 
Vækstforumfinansierede 
kompetenceudviklingsprojekt Medstrøm skaber 
mange aktiviteter i huset.  

Kvægtorvet 

� Huset stod klar til indflytning i dec. 2016. 
Udlejningen er kommet i gang 2017, men der 
har på intet tidspunkt gennem året været fuldt 
udlejet. 

 

Beskæftigelsesindsats 
 

Jobcentrets indsats består af dels samtalen som 
redskab, og dels den indsats der derudover gives til 
borgeren. 

Fokus har været på virksomhedsrettede tilbud med et 
yderligere fokus på muligheden for ordinære 
timer/småjobs. 

Der hvor jobcentret indgår i samarbejde med eksterne 
leverandører om indsatserne har fokus været på 
virksomhedsrettet aktivering eller indsatser, der 
forbereder borgeren til at indgå i ordinære aktivering. 

For de unge har der været fokus på brobygning i 
samarbejde med Svendborg Erhvervsskole og 
Gymnasier samt VUC Fyn samt øvrige tilbud der 
forbereder den unge til uddannelse eller beskæftigelse. 

Sociale Ydelser 
 

I 2017 har der været fokus på at digitalisere 
ansøgningsprocessen i forhold til sociale ydelser. Et 
fokusområde har været information til borgerne om 
gevinsten ved ordinære arbejdstimer, hvilket 
understøtter den jobrettede indsats i jobcentret.  

Sygedagpenge 
 

I 2017 har der været fokus på en tidlig kontakt med 
såvel sygemeldt som arbejdsgiver. Ved at følge 
tidligt op i et sygedagpengeforløb øges 
sandsynligheden for en hurtigere tilbagevenden og 
dermed undgås at den sygemeldte bliver 
langtidssygemeldt og mister tilknytning til 
arbejdsmarkedet.  

 

Forsikrede Ledige 
 

Der har været fokus på at give en målrettet 
opkvalificering inden for områder med gode 
beskæftigelsesmuligheder.  

Svendborg Kommune har sammen med Nyborg og 
Faaborg Midtfyn søgt og fået midler til en fælles 
uddannelsesambassadør, der arbejder målrettet 
med at styrke en opkvalificering af ufaglærte ledige 
eller ledige med forældet uddannelse. 

Et andet fokusområde har været jobrettede 
samtaler, hvor Svendborg har indgået i et STAR-
projekt for at kvalificere indholdet af 
borgersamtalen. 



Regnskab	2017	 	

 

15 

 

 
 

 Udvalget for Børn og Unge – Kort fortalt! 

 

 

  

Skoleområdet 
 

I 2017 har de væsentligste indsatser været: 

� Udvikling af modtagelsesklasseområdet gennem 
netværk og kompetenceløft  

� Digitalisering i folkeskolen 

� Progressionsrapport 

� Program for læringsledelse 

� Etablering af kompetencenetværk på 
specialområdet   

  

Dagtilbudsområdet 
 

� I 2017 har de væsentligste indsatser været: 

� Program for Læringsledelse: 

� Kortlægning i alle dagtilbud. Fokus på 
progression og nye mål 

� FOKUS – Det Sammenhængende Børneliv: 

� Trivselsvurdering af alle børn og 
overgangsprocedure fra dagtilbud til skole 

� Svendborgprojektet – aktive børn i dagtilbud: 

� Syv Gazelle Børnehuse fordelt på områderne 
Egebjerg, Sundet og Østerdalen og 96 Gazelle 
Dagplejere 

� Styrkelse af flygtningefamiliers modtagelse: 

� Sammenlægning af familiekonsulentindsatsen 
og Interkulturelt Team 

 

 

Familie og Uddannelse 
 

I 2017 har den væsentligste indsats været: 

� Påbegyndelse af Task Force forløb og 
retænkning af blandt andet retning, 
organisering og procedurer. 
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Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt!  

 

 

  

Socialområdet 
 
Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles 
Afsæt): 

� Iværksættelse af en række tiltag til 
understøttelse af det rehabiliterende arbejde, 
herunder rehabiliterings-navigatørgruppen, 
lokale projekter om Fælles Afsæt, nyt 
fagsystem, dokumentationsredskabet FKO og 
fleksibel/forebyggende indsatser. 

Langsigtet økonomisk fokus: 

� Fokus på prisaftaler. Intensivt arbejde med 
bedre it-understøttelse til muliggørelse af 
bedre ledelsesinformation og styring af 
området.  

Sundhedsområdet 
 
Sundhedspolitik: 

� Løbende arbejde med indsatser og tilgange, 
der tager afsæt i visionerne med 
sundhedspolitikken. 

Fortsættelse af sundhedsløftet: 

� Løbende samarbejde omkring implementering 
af sundhedsaftalerne, løbende arbejde med 
opfølgning og monitorering af 
sundhedsområdet vha. datatræk. 

Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme: 

� Fokus på etablering og konsolidering af 
Sundhedshuset. Borger- og patientrettede 
indsatser overgik i 2017 fra 
sundhedssekretariatet til Sundhedshuset. 

Lørdagsbesøg i Sundhedsplejen: 

� Besøg hos alle nyfødte 4 eller 5 dage efter 
fødslen, herunder også på lørdage. 

Opfølgning på udviklingen i den kommunale 
tandpleje: 

� Fokus på nedbringelse af udeblivelses-
procenten, skærpet fokus på sundheds- 
fremme og forebyggelse, efteruddannelse af 
klinikassistenter.  

Opfølgning på brugertilfredshed og 
genoptræningsplaner på træningsområdet: 

� To særskilte undersøgelser gennemført; en for 
erhvervet hjerneskade og en til det almindelige 
genoptræningsområde.  

Udmøntning af handleplan til Frivilligpolitik: 

� Løbende arbejde med de opstillede punkter i 
handleplanen, herunder implementeringen af 
brobyggerfunktionen. 

 

Ældreområdet 
 
Demens: 

� Videreudvikling af Demensby, herunder 4 
forskningsprojekter, udvikling af demensvenligt 
samfund, undervisnings heraf, træningshold og 
daghøjskole. Kompetenceudvikling via 
demensrejsehold, satspuljemidler til 
videreudvikling af praksis på demensområdet med 
fokus på praksisnær læring, satspuljemidler til 
udvikling afl demensvenlig indretning og til 
demenshaver. Midler til etablering af 
rådgivningscenter inden for demens i samarbejde 
med Ærø. 

Forebyggende indsatser: 

� Forebyggelse af akutte indlæggelser via videre 
arbejde med en række indsatser, herunder Akut-
team, PAATH og GERI-kuffert, tidlig opsporing, 
Min sidste tid i Svendborg, systematisk 
ernæringsscreening samt faste læger på 
plejecentre. Satspuljemidler til projekt m. fokus på 
frivillighed og samskabelse og forebyggelse af 
ensomhed. 

Rehabilitering:  

� Forsat fokus på det rehabiliterende arbejde. 
Løbende uddannelse af social- og 
sundhedshjælpere og –assistenter samt på 
diplomniveau for sygeplejersker, terapeuter og 
visitatorer 

Bolighandlingsplan: 

� Analyse af boligkapacitet. Politisk beslutning om 
nedjustering af boligkapacitet som følge af nyt 
friplejehjem i 2018. Ombygning Gudbjerg 
Plejecenter – færdig september 2018. Løbende 
opfølgning på antal borgere på henholdsvis 
almindelig venteliste og garantiventeliste 

 

Socialområdet 
 
Bolighandlingsplan på det sociale område: 

� Løbende opfølgning på boligudvalg og –
efterspørgsel. Dialog om opførsel af nye almene 
boliger, herunder små boliger med lav husleje. 

Udmøntning af handicappolitik: 

� Kontinuerlig arbejde med udmøntning af 
handicappolitik, herunder arbejde med ensretning 
af serviceniveau i samarbejde med Børn og Unge. 
Overordnet tema i 2017 var ”tilgængelighed”. 

Udarbejde ny politik for socialt udsatte borgere: 

� Ny politik godkendt juni 2017 m. følgende temaer: 
Boliger, sundhed, ensomhed / fællesskaber, unge, 
beskæftigelse samt kontakt til kommunen.  
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Økonomiudvalget – Kort fortalt! 

 

 

 

 

 

IT  
 

I 2017 har der været fokus på: 

Monopolbrud 
� Der har været store forsinkelser på mange af 

projekterne, så kommunerne er endnu ikke 
kommet i gang med at implementere de nye 
fagsystemer. 
 
 

I-sikkerhed 
� Gennemførelse af risikovurdering, for 

afdelingsledere, som er samlet i en rapport 
der viser hvordan risikobilledet er i 2017. 
Direktionen har drøftet resultatet og fulgt 
anbefalingen for at få reduceret risikoen 
 

� Der har været gennemført et e-learning 
forløb med emnet ”I-sikkerhed”, bredt i 
organisationen.  

 
� Etablering af en taskforce gruppe med 

deltagelse af HR, Jura og 
Databeskyttelsesrådgiver, der holder sig 
orienteret om Justitsministeriets arbejde 
med persondataforordningen og afledte 
vejledninger 
 

� Der bliver løbende orienteret på Intranettet 
om de vejledninger der bliver færdige, og 
om hvilke opgaver især afdelingsledere skal 
løse inden den nye lov træder i kraft. 
 

Kommunikation med borgeren  
� Der har i 2017 været særligt fokus på at 

klæde medarbejdere på til at give borgere 
korrekt og helhedsorienteret vejledning i 
digitale løsninger.  
 
Af supplerende aktiviteter kan bl.a. nævnes:   

� Deltagelse med oplæg og stand på 
ældreområdets borgermøder for nye 
pensionister (klæd dig på til fremtiden) og 
forebyggende hjemmebesøg (for 75-årige), 
 

� Udfærdigelse af medarbejderguidelines 
”sådan hjælper du borgeren med 
digitalisering”  
 

� Kurser i Digital Post/Sikker Post og god 
vejledning til borgere herom (afholdt 5 
gange + ad hoc i afdelinger på forespørgsel) 

 

Administration   
 

I 2017 har der været fokus på: 

Strategisk udbud og compliance 
� Iværksættelse af strategisk samarbejde om fælles 

fynske udbud af tjenesteydelser med Fællesindkøb 
Fyn 
 

� Udarbejdelse af koncept for ledelsesinformation 
på indkøb og udbud, herunder compliance 
rapport.  
 

� Gennemførelse af dialogbesøg hos fagområder i 
forhold til nærmere drøftelse af compliance 
måling, indkøbsadfærd, indkøbsorganisering, e-
handelsgrad m.v. 

 
Ledelsesinformation 

� At skabe mere klarhed over de enkelte områders 
behov og brug af ledelsesinformation. 
 

� Skabe grundlag for øget samarbejde med flere 
fagområder på sparring og udvikling af nøgletal 
m.v.  
 

� Udarbejdelse af udkast til samlet katalog på 
tværgående nøgletal. Skal vurderes og tilrettes af 
direktionen primo 2018.  
 

Overførselsudgifter   
 

I 2017: 

� Fald i udgifter til personlige tillæg skyldes 
bl.a. mindre udgifter til fodbehandling og 
tandlægebehandling. 

� Stigning i udgifter til førtidspensioner 
skyldes øget antal af førtidspensionister, på 
den nye trapperefusionsordning. 

� Fald i udgifter til boligstøtte, færre udgifter 
pr. modtager.  
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Hoved- og nøgletal 
 

 
Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Regnskabsopgørelse: 

    

Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = indtægt) -174,8 -127,2 -101,9 -96,9 
Resultat af det skattefinansierede område (inkl. lån)  
Resultat af det skattefinansierede område (ekskl. lån) 

-7,1 
27,8 

15,1 
43,0 

46,0 
23,5 

11,7 
38,9 

Resultat af forsyningsvirksomheder (Svendborg Affald)  3,1 3,6 6,8 3,7 

- = indtægt og + = udgift       

Balance, aktiver 

    

       Anlægsaktiver  3.331,2 3.431,0 3.436,4 3.409,8 

Omsætningsaktiver 243,3 312,1 336,5 331,1 

Likvide aktiver 36,4 5,1 -48,1 -35,6 

Balance, passiver 
    

Egenkapital 1.620,6 1.678,3 1.666,2 1.598,8 

Hensatte forpligtelser  452,6 487,9 474,8 484,0 

Langfristet gæld  1.238,0 1.269,6 1.245,7 1.272,6 

- Heraf ældreboliger 243,2 233,4 223,2 212,3 

Kortfristet gæld  290,9 302,8 329,6 340,4 

Gennemsnitlig likviditet  
(Økonomi- og indenrigsministeriet) 

 
201,4 

 
182,3 

 
146,8 

 
117,6 

Likvide aktiver (9.22) pr. indbygger(t.kr.)  

 
0,6 

 
0,1 

 
-0,8 

 
-0,6 

Langfristet gæld (9.55) pr. indbygger (t.kr.) 

 
21,3 

 
21,8 

 
21,3 

 
21,7 

Skatteudskrivning 
    

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 143.338 148.026 148.960 150.550 

Udskrivningsprocent kommuneskat 26,80 26,80 26,80 26,80 

Grundskyldspromille 23,32 23,32 23,32 23,32 

Indbyggertal (Cpr. - Ultimo)  

 
57.988 

 
58.228 

 
58.510 

 
58.688 

 
Gennemsnitslikviditet – udregnet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser: 
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Regnskabsopgørelse 
 

Note Regnskabsopgørelse i mio. kr.
Regnskab 

2016
Budget   
2017

Korr. 
budget 
2017

Regnskab 
2017

Regnskab 
2017         

inkl. art 9 ')

Det skattefinansierede område:

Indtægter 

Skatter -2.516,4 -2.565,7 -2.565,8 -2.564,9 -2.564,9

Generelle tilskud mv. -1.109,5 -1.122,1 -1.124,7 -1.125,2 -1.125,2

Indtægter i alt -3.625,9 -3.687,8 -3.690,5 -3.690,1 -3.690,1

2-4 Serviceudgifter

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 258,9 259,2 259,8 264,5 256,0

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 198,0 196,6 197,6 192,2 192,7

Udvalget for Børn og Unge 928,1 945,4 950,0 962,6 970,8

Social- og Sundhedsudvalget 897,9 932,5 935,8 917,7 941,9

Økonomiudvalget 139,0 132,0 139,6 150,3 125,8

Serviceudgifter i alt 2.421,9 2.465,7 2.482,8 2.487,3 2.487,2

Overførselsudgifter 1.089,9 1.101,3 1.097,8 1.090,1 1.090,2

Driftsudgifter i alt 3.511,8 3.567,0 3.580,6 3.577,4 3.577,4

5 Rente 12,3 19,8 60,5 15,8 15,8

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -101,9 -101,0 -49,4 -96,9 -96,9

3/6 Anlægsudgifter, netto

Køb og salg 4,7 -12,3 -44,6 -8,5 -8,5

Veje og trafiksikkerhed 34,0 26,3 35,5 25,8 25,8

Havne og færge 8,4 19,7 26,6 17,1 17,1

Kultur, fritid og idræt 2,8 3,7 22,9 1,0 1,0

Natur, miljø og klima 1,1 1,9 2,7 2,9 2,9

Borgernære serviceområder 56,8 53,1 129,0 84,3 84,3

Energi 12,0 13,2 13,4 10,2 10,2

Byudvikling 2,1 3,3 21,6 3,0 3,0

Administration 3,4 -3,8 0,6 0,0 0,0

Anlægsudgifter i alt 125,3 105,1 207,7 135,8 135,8

RESULTAT AF DET SKATTEFIN. OMRÅDE 23,5 4,1 158,3 38,9 38,9

Det brugerfinansierede område:   

Svendborg Affald A/S 6,8 0,0 0,0 3,7 3,7

RESULTAT AF DET BRUGERFIN. OMRÅDE 6,8 0,0 0,0 3,7 3,7

RESULTAT 30,3 4,1 158,3 42,6 42,6

Note Finansieringsoversigt i mio. kr.
Regnskab 

2016
Budget   
2017

Korr. 
budget 
2017

Regnskab 
2017

Regnskab 
2017         

inkl. art 9 ')

Resultat i alt 30,3 4,1 158,3 42,6 42,6

7 Afdrag på lån 62,8 67,7 107,8 104,8 104,8

7 Låneoptagelse -40,3 -69,8 -144,9 -132,0 -132,0

8 Finansforskydninger 4,2 -1,4 -10,0 -26,3 -26,3

Kursreguleringer -3,8 0,0 0,0 -1,6 1,6

Ændring i likvide aktiver 53,2 0,6 111,2 -12,5 -9,3

1

 

- = indtægter og + = udgifter  

 *) Regnskab 2017 inkl. art 9 er regnskabsresultat inkl. interne omposteringer under serviceudgifter. 



Regnskab	2017	 	

 

20 

 

Balance  
 

 

Kautions- og garantiforpligtelser udgør 2.498,6 mio. kr.  – Øvrige forpligtelser / eventualrettigheder mv. se noter. 

Primo Ultimo
2017 2017

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

9 Materielle anlægsaktiver

 Grunde 277,4 270,7

 Bygninger 1.040,9 1.151,3

 Tekniske anlæg mv. 134,4 146,6

 Inventar 12,9 11,3

 Anlæg under udførelse 314,2 186,0

I alt 1.779,8 1.765,9

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 0,0 0,0

10 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

 Langfristede tilgodehavender 1.768,8 1.643,3

 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) -3,2 0,6

I alt 1.765,6 1.643,9

9/11 OMSÆTNINGSAKTIVER

 Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 96,8 100,8

 Tilgodehavender hos staten 8,2 8,7

 Tilgodehavender i øvrigt 177,5 169,0

 Værdipapirer 54,0 52,6

I alt 336,5 331,1

12 LIKVIDE AKTIVER

Likvide beholdninger -48,1 -35,6

I alt -48,1 -35,6

AKTIVER I ALT 3.833,8 3.705,3

PASSIVER

13 EGENKAPITAL

 Modpost for takstfinansierede aktiver 3,2 3,0

 Modpost for selvejende institutioners aktiver 95,9 92,8

 Modpost for skattefinansierede aktiver 1.777,5 1.770,9

 Balancekonto -101,3 -267,9

I alt 1.775,3 1.598,8

HENSATTE FORPLIGTIGELSER

 Tjenestemandspensioner, arbejdsskade m.v. 474,8 484,0

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

 Langfristede gældsforpligtelser 1.245,6 1.272,6

NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA  M.V.

 Aktiver og passiver tilhørende fonde, legater m.v. 8,5 9,5

15 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

 Gæld til pengeinstitut 0,0 0,0

 Gæld til Staten 17,4 17,6

 Øvrig kortfristet gæld 312,2 322,8

I alt 329,6 340,4

PASSIVER I ALT 3.833,8 3.705,3

14

Note Balance i mio. kr.
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Noter til driftsregnskab og balance 
 
Note 1  Indtægter: 

Skatter og generelle tilskud 

 

Mio. kr.
Regnskab  

2016
Budget      
2017

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2017

 

  Skatter: -2.516,4 -2.565,7 -2.565,8 -2.564,9

Indkomstskat -2.302,3 -2.348,9 -2.349,0 -2.349,0

Grundskyld og dækningsafgift -187,5 -190,8 -190,8 -189,5

Øvrige skatter og afgifter -26,6 -26,0 -26,0 -26,4

 

Generelle tilskud, moms m.v.: -1.109,5 -1.122,1 -1.124,7 -1.125,2

Skatter og generelle tilskud mv. i alt -3.625,9 -3.687,8 -3.690,5 -3.690,1  
 
Det samlede regnskab for skatter og generelle tilskud viser en merindtægt på 2,3 mio. kr. i forhold til 
vedtaget budget. I forhold til korrigeret budget viser regnskabet en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. 
 
Skatter: 
Regnskabet for indkomstskat er opgjort på baggrund af ”det statsgaranterede grundlag”, som Byrådet 
besluttede ved budgetvedtagelsen for 2017. Indtægter fra indkomstskat er dermed som budgetteret. 
Udgifter til medfinansiering af nedslag i indkomstskatten - ”det skrå skatteloft” - blev lidt mindre end 
budgetteret og medfører en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Der er i løbet af året 
givet en tillægsbevilling vedr. denne afvigelse. 
 
Regnskabet for grundskyld og dækningsafgift viser en netto mindre indtægt på 1,3 mio. kr. i forhold til 
vedtaget budget. Der er i årets løb ikke søgt en tillægsbevilling på denne afvigelse. Mindre indtægten 
skyldes, at skønnet over skattegrundlaget for grundskyld i 2017 på tidspunktet for udarbejdelse af 
budgetforslag for 2017 var højere end det faktiske skattegrundlag for 2017. Dertil kommer ændringer i 
skattegrundlaget som følge af nye ejendomme og tekniske ændringer vedrørende en ejendom ejet af 
staten. Skattegrundlaget er endvidere blevet ændret som følge af at SKAT har nedsat den offentlige 
ejendomsvurdering for en række grunde efter klage fra husejerne. 
 
Øvrige skatter og afgifter viser en merindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Dette skyldes 
en merindtægt fra en særlig indkomstskat efter kildeskattelovens § 48 E også kaldet ”forskerskat”.  
 
 
Generelle tilskud og nettoudgifter til momsrefusionsordningen viser en samlet merindtægt på 3,1 
mio. kr. i forhold til vedtaget budget.  Afvigelsen dækker over en række reguleringer i forbindelse med 
ændringer i lovgivningen, midtvejs- og efterregulering af tilskud samt ekstra momsrefusion. I overskrifter 
således: 
 

� Reguleringer vedr. beskæftigelsestilskud:          2,4 mio. kr. 
� Generel midtvejsregulering 2017:               1,0 mio. kr. 
� Tilskud til gods- og persontransport til øerne:         0,4 mio. kr. 
� Ekstra momsrefusionsordning:        - 6,9 mio. kr.       

     -3,1 mio. kr. 
 
Der er i løbet af året givet en samlet negativ tillægsbevilling på netto 2,6 mio. kr. Ekstra indtægter vedr. 
tilskud og momsrefusion i forhold til korrigeret budget udgør således netto 0,5 mio. kr. og kan henføres 
til ekstra momsrefusion. 
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Note 2  Serviceudgifter 
 
De skattefinansierede driftsudgifter omfatter den del af kommunens driftsvirksomhed, som finansieres 
ved udskrivning af skatter, tilskud og refusioner samt forskellige driftsindtægter – eksempelvis 
forældrebetaling på daginstitutionsområdet. De skattefinansierede driftsudgifter opdeles i henholdsvis 
service- og overførselsudgifter. Overførselsudgifter omfatter udgifter, hvor kommunen kun har 
begrænset mulighed for direkte at påvirke udviklingen. 

Regnskabsresultatet for serviceudgifter udviser et merforbrug på netto 21,6 mio. kr. i forhold til vedtaget 
budget. Der har igennem året været stort fokus på, at minimere dette merforbrug, ligesom udviklingen 
på landsplan har været fulgt nøje. 

Efter genbevilling af mindreforbrug fra 2016 på 18,9 mio. kr., samt tillægsbevillinger på -1,8 mio. kr. er 
der et merforbrug på netto ca. 4,5 mio. kr. I forbindelse med behandling af overførsler er der fundet 
finansiering af merforbrug i 2017 vedr. Familieafdelingen, arbejdsskader og fremtidsfabrikkerne, 
hvorefter der overføres restbudgetter 21,4 mio. kr. til 2018 og 1,0 mio. kr. til driftsbudget 2019.  

Der vises også resultat inkl. art 9, som er interne omposteret administrationsposter, der går i 0 mellem 

de enkelte udvalg. Der er ikke budgetteret på art 9, hvorfor kolonnen ikke direkte kan sammenholdes 

med det vedtagne budget.  

For yderligere forklaring henvises til udvalgenes bemærkninger i fagudvalgsbeskrivelserne. 

1.000 kr.
Regnskab    

2016
Budget      
2017

Korrigeret   
budget

Regnskab    
2017

Regnskab  
2017       

inkl. art 9
 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Natur og Klima 13.353 13.266 13.823 14.746 14.746
Center for Ejendommme og Teknisk Service: 238.084 238.996 239.094 242.538 233.953
- Beredskab og indsatsledelse 9.721 9.472 9.224 9.371 9.386

- Trafik og infrastruktur 84.590 88.254 86.927 85.366 85.366
- Ejendomsadministration 36.564 30.822 34.108 39.643 31.043
- Ejendomsservice 101.240 104.989 105.051 103.141 103.141
- Rådgivning og renovering 5.969 5.459 3.784 5.017 5.017

Havne og Færger: 7.437 6.987 6.845 7.209 7.254
- Havne 333 -486 -421 -532 -507

- Færger 7.104 7.473 7.266 7.741 7.761

Miljø og Teknikudvalget i alt 258.874 259.249 259.762 264.493 255.953

Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget   
Borgerservice og helhedsorienteret sagsbeh. 28.076 20.916 20.680 21.281 21.591
Jobcenter 52.378 53.733 54.131 51.538 51.752
Kultur og udvikling 52.809 56.179 58.235 54.034 54.127
- Kultur og fritid 42.231 41.234 40.945 37.515 37.608

- Udvikling 10.578 14.945 17.290 16.519 16.519

Institutioner: 35.789 37.110 37.851 36.674 36.825
- Bibliotek 24.143 24.406 24.125 22.720 22.803

- Musikskole 4.864 6.041 7.075 7.213 7.257

- Ungdomsskole 6.782 6.663 6.651 6.741 6.765

Byg, Plan og Erhverv 28.985 28.618 26.747 28.701 28.734
- Plan, byggesagsbehandling og 
virksomhedsmiljø 19.485 20.922 18.320 17.624 17.653

- Erhverv og turisme 9.483 10.059 10.492 10.224 10.224

- Iværksætterhuse 17 -2.363 -2.065 853 857

Kultur- og Planlægningsudvalget i alt 198.037 196.556 197.644 192.228 193.029  

  - = indtægter og + = udgifter  
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1.000 kr.
Regnskab    

2016
Budget      
2017

Korrigeret   
budget

Regnskab    
2017

Regnskab  
2017       

inkl. art 9
 

Udvalget for Børn og Unge

Skolerområdet: 498.983 513.586 513.399 498.328 503.261
- Skoler 437.064 455.651 451.100 440.651 442.469

- PPR 66.069 69.459 71.943 69.436 69.514

- Rammeinstitutioner -4.150 -11.524 -9.644 -11.759 -8.722

Dagtilbud 215.794 210.498 212.171 217.902 218.886
Familie og uddannelse: 213.277 221.345 224.428 246.373 248.642
- Familie 154.438 152.120 146.167 167.536 167.858

- Specialundervisning for voksne 19.178 21.984 21.882 20.473 20.473

- Specialinstitutioner 4.096 6.794 9.691 8.261 8.593

- Rammeinstitutioner -14.304 -5.205 -3.638 -4.864 -3.288

- Administration 38.904 35.107 40.212 43.244 43.244

- Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.965 10.545 10.114 11.723 11.762
Udvalget for Børn og Unge i alt 928.054 945.429 949.998 962.603 970.789

Social- og Sundhedsudvalget

Ældreområdet 534.443 550.633 555.562 548.838 564.995
- Myndighedsafdeling 83.918 206.213 98.868 92.680 94.809

- Hjemmepleje Øst og Vest 153.424 47.735 152.313 157.116 157.116

- Plejecenter Øst og Vest 267.553 266.420 273.213 267.963 281.991

- Selvejende plejecentre (Takstinstitutioner) 29.548 30.265 31.168 31.079 31.079

Socialområdet 283.892 304.932 301.890 288.125 266.799
- Social Myndighedsafdeling 274.859 294.106 293.860 286.234 256.234

- Døgntilbud 6.491 5.540 5.945 5.959 6.943

- Dagtilbud 17.715 22.018 23.118 22.015 22.122

- Misbrug 2.943 0 0 0 0

- Rammeinstitutioner -18.116 -16.732 -21.033 -26.083 -18.500

Sundhedsfremme og forebyggelse 79.598 76.965 78.335 80.753 80.957
Socialudvalget i alt 897.933 932.530 935.787 917.716 912.751

Økonomiudvalget

Administration 93.953 80.097 88.149 104.462 79.963
IT 45.074 51.856 51.403 45.778 45.827
Økonomiudvalget i alt 139.027 131.953 139.552 150.240 125.790

Skattefinansieret i alt 2.421.925 2.465.717 2.482.743 2.487.280 2.458.312
 

  - = indtægter og + = udgifter  

Af resultatopgørelsen fremgår en udgift på 3,7 mio. kr., under det brugerfinansierede område. Udgiften er Svendborg 

Affald A/S s regnskabsresultat for 2017, som skal vises i kommunes regnskab – med modpost i finansforskydningerne. 

Udgiften indregnes ikke som en serviceudgift.  

 

  



Regnskab	2017	 	

 

24 

 

Note 3  Overførte bevillinger 
Efterfølgende tabel viser de tekniske overførte bevillinger (genbevillinger) mellem de enkelte 
regnskabsår. Som udgangspunkt overføres driftsoverskud pr. udvalg til budget 2019.  

I forbindelse med opgørelsen af restbevillinger, er økonomiske udfordringer vedr. Familieafdelingen, 
arbejdsskader og fremtidsfabrikkerne dækket ind ved restbudgetter for områder uden overførselsadgang, 
reduktion i fagudvalgenes overførsler, restanlægsbevilling (skolestruktur) og rentepuljen. 

Salgspuljer (anlæg) og negativ overførselspulje til 2019 er reduceret ved anvendelse af resterende 
budget for rentepuljen. 

Det samlede overførselsregnskab blev behandlet og godkendt på Byrådsmødet 27. marts 2018. 

Resultatet af overførsler inkl. nævnte tillæg udgør herefter: 

Områder med statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning og lign. på 3,9 mio. kr. og 
andel af takst institutioner på 11,3 mio. kr. samt øvrige overførsler på 6,2 mio. kr., i alt 21,4 mio. 
overføres til 2018. 

Det overføres netto 1,0 mio. kr. og bruttoudgifter på 21,5 mio. kr. til 2019 -  fordelt på følgende: 

�     4,3 mio. kr. vedr. Erhvervs, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 
�     0,8 mio. kr. vedr. Udvalget for Børn og Unge 
�     5,2 mio. kr. vedr. Social- og Sundhedsudvalget 
�   11,2 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget 
� - 20,5 mio. kr. vedr. pulje for overførsel mellem årene under Økonomiudvalget 

For rentepulje overføres 1,0 mio. kr. til 2018 (renter af lån vedr. Sydbo) og for lån og deponering 
overføres -18,9 mio. kr. til 2018. 

For anlæg overføres netto 78,7 mio. kr. vedr. igangværende anlægsprojekter, hvorefter der resterer 17,4 
mio. kr. vedr. Landsstævnet, som tilbageføres til kassen, idet tilsvarende budget er indarbejdet i de 
kommende års driftsbudgetter. 

Uforbrugte bevillinger og 
rådighedsbeløb, der overføres mellem 
årene (genbevilling) i 1.000 kr. 2016 / 2017

2016 / 
Budget 2018 2017 / 2018

2017 / 
Budget 2019

Rest drift og 
anlæg

Drift:
Miljø-, Klima- og Trafikudvalget -88 2.442 -527 -
Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget 2.858 3.855 1.511 4.334
Udvalget for Børn og Unge 1.813 13.785 9.538 815
Social- og Sundhedsudvalget 12.475 5.163 10.847 5.216
Økonomiudvalget 1.832 -29.422 - -9.358

Overførte driftsbevillinger i alt 18.890 -4.177 21.369 1.007 0

Anlæg:
Køb og Salg -38.235 - -6.455 - -
Veje og Trafiksikkerhed 14.768 - 9.563 - -
Havne og Færge 9.120 - 9.450 - -
Kultur, fritid og idræt 19.609 - 4.447 - 17.479
Natur, miljø og klima 455 - -194 - -
Borgernære serviceområder 76.091 - 39.852 - -
Energi 174 - 3.234 - -
Byudvikling 18.335 - 18.154 - -
Administration 2.227 - 638 - -

Overførte anlægsbevillinger i alt 102.544 0 78.689 0 17.479

Renter, kursreg., deponering og lån:

Renter og kursregulering, og finansering 44.987 - 986 - -

Lån og deponering -39.769 - -18.921 - -

Overførte renter, lån m.v. i alt 5.218 0 -17.935 0 0

Samlede overførte bevillinger 126.652 -4.177 82.123 1.007 17.479

Samlede overførte bevillinger ex. lån 166.421 -4.177 101.044 1.007 17.479     
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Note 4  Personaleforbrug   

1.000 kr.
Regnskab    

2016
Budget      
2017

Korrigeret   
budget

Regnskab    
2017

 

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Natur og Klima 10.850 10.984 12.350 12.122
Beredskab og indsatsledelse -142 2.919 623 -125
Trafik og infrastruktur 11.156 8.371 8.367 8.950
Ejendomsadministration 10.822 10.258 9.829 9.663
Ejendomsservice 55.611 57.354 57.611 55.499
Rådgivning og renovering 9.111 7.636 7.717 9.297
Havne 3.189 4.072 4.181 3.340
Færger 6.164 5.572 6.083 6.751
Overførselsudgifter 4.871 3.037 1.712 4.624
Miljø og Teknikudvalget i alt 111.632 110.203 108.473 110.121

Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget   
Borgerservice og helhedsorienteret sagsbeh. 17.991 19.063 18.834 19.728
Jobcenter 45.825 44.411 44.958 47.229
Kultur, fritid og sekretariat: 9.877 9.974 11.922 12.470
- Kultur og fritid 1.742 957 1.705 1.729

- Udvikling 8.135 9.017 10.217 10.741

Institutioner: 29.635 30.931 30.450 29.945
- Bibliotek 16.436 16.903 16.926 15.956

- Musikskole 8.481 9.185 8.793 8.805

- Ungdomsskole 4.718 4.843 4.731 5.184

Byg, Plan og Erhverv 19.226 22.039 17.724 17.810
Overførselsudgifter 4.061 439 439 3.194
Kultur- og Planlægningsudvalget i alt 126.615 126.857 124.327 130.376

Udvalget for Børn og Unge

Skolerområdet: 386.932 431.858 452.478 424.701
- Skoler 340.573 350.423 372.732 342.969

- PPR 21.562 22.900 23.048 22.289

- Rammeinstitutioner 24.797 58.535 56.698 59.443

Dagtilbud 199.831 188.801 192.836 199.518
Børn og unge med særlige behov: 203.012 138.198 173.502 177.252
- Familie 48.990 45.919 50.984 48.104

- Specialundervisning for voksne 124 - - 265

- Ungdommens uddannelsesvejledning 9.038 8.091 7.040 7.843

- Specialinstitutioner 47.704 23.695 52.137 52.767

- Rammeinstitutioner 61.604 25.418 25.825 29.409

- Administration 35.552 35.075 37.516 38.864

Udvalget for Børn og Unge i alt 789.775 758.857 818.816 801.471

Social- og Sundhedsudvalget

Ældreområdet 496.379 510.232 521.648 506.510
- Myndighedsafdeling 51.148 177.742 67.796 53.340

- Hjemmepleje Øst og Vest 154.168 49.040 152.822 157.801

- Plejecenter Øst og Vest 262.628 255.639 272.305 267.235
- Selvejende plejecentre - Takstinst. 28.435 27.811 28.725 28.134

Socialområdet 161.056 156.356 180.984 189.154
- Socialfagligt Center 18.700 18.014 19.580 19.636

- Døgntilbud 6.249 5.506 6.074 6.557

- Dagtilbud 17.516 20.663 21.720 21.470

- Misbrug 3.134 - - -

- Rammeinstitutioner 115.457 112.173 133.610 141.491

Sundhedsfremme og forebyggelse 49.119 45.261 52.714 52.270
Socialudvalget i alt 706.554 711.849 755.346 747.934

Økonomiudvalget

Administration 44.683 52.990 47.140 46.644
IT 11.031 10.468 11.106 11.375
Overførselsudgifter 22.076 24.839 24.839 24.136
Økonomiudvalget i alt 77.790 88.297 83.085 82.155

Skattefinansieret i alt 1.812.366 1.796.063 1.890.047 1.872.057  
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Der er lønsumsstyring i Svendborg Kommune, hvorved der ikke måles på normeringer.   
 
Lønsummen indgår som en del af den samlede driftsbudgettering og ses således under ét, sammen med 
den øvrige driftsrapportering for områderne.  
 
Dette betyder f.eks., at nogle politikområder på lønområdet isoleret set, kan udvise et merforbrug i 
forhold til det korrigerede budget – men samlet set for hele driften et mindreforbrug.  
 
Den samlede antal fuldtidsansatte i 2017 for Svendborg Kommune udgjorde 4.293 mod 4.270 i år 2016, 
svarende til en stigning på 23 fuldtidsansatte eller 0,5 %. 
 
Den samlede lønudgift er steget fra 1,812 mia. i 2016 til 1,872 mia. kr. i 2017, svarende til en stigning 
på ca. 60 mio. kr. eller 3,3 %. KL s pris- og lønskøn fra 2016 til 2017 udviser 1,95 %. 
 
Ved budgetlægning afsættes barselspulje under Økonomiudvalget. Puljen fordeles i løbet af året som 
omplacering til de øvrige udvalgsområder, og indgår i det korrigerede budget. 
 
 
 

 
Note 5 Renteudgifter  
 
Renter indeholder også kursgevinster og tab ved afhændelse af obligationer og ved lånoptagelse. 

Renteresultatet for 2017 udviser en mindreudgift på netto 4,0 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og en 
mindreudgift på 44,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

Det vedtagne budget var på 19,8 mio. kr. og det korrigerede budget på 60,5 mio. kr.   
Udviklingen på 40,7 mio. kr. består blandt andet af følgende ændringer: 

� Overførsel fra 2016 til rentepuljen på 45,0 mio. kr. og afgang i årets løb på 4,2 mio. kr. I alt 
tilgang på 40,8 mio. kr. Heraf er der anvendt 4,4 mio. kr. til finansiering af kassetræk for 2016 i 
forbindelse med regnskabsafslutningen. 

� Øvrigt fald på 0,1 mio. kr. vedr. blandt andet ændring fordeling mellem renter og afdrag på 
ældreboliglån, tilretning af låneramme lån m.m. 

 
 
Mindre udgiften på 44,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget består primært af følgende afvigelser: 
 

� Netto mindreindtægt på 1,7 mio. kr. vedrørende renter af likvide aktiver samt 
obligationsinvesteringer.  

� Netto merindtægt på 1,1 mio. kr. vedr. renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender, 
primært vedr. renter vedr. ejendomsskatter. 

� Mindreudgift på 1,0 mio. kr. på renter af langfristet gæld som skyldes det lave renteniveau.  
� Mindreudgift på 1,0 mio. kr. på renter lån Sydbo på grund af forsinkelse i gældsovertagelsen fra 

Region Syddanmark. 
� Mindreudgift på 0,3 mio. kr. på renter af budgetlagte lån. 
� Mindreudgift på 41,9 mio. kr. vedr. rentepuljen  
� Merindtægt på 1,1 mio. kr. vedr. garantiprovision. 
� Af det samlede mindreforbrug anvendes ca. 43,8 mio. kr. (primært rente- og valutapulje) til 

medfinansiering af udfordringer i forbindelse med opgørelse af driftsoverførsler, reduktion af 
salgspuljer (anlæg) og nedskrivning af negativ overførselspulje mellem årene. 
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Note 6 Anlægsregnskab på det skattefinansierede område  
  
I 2017 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 135,8 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne 
budget for 2017 på 105,1 mio. kr., svarer dette til et netto merforbrug på 30,1 mio. kr.  

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2017 var på 207,7 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte 
anlægsudgifter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 71,9 mio. kr., hvoraf ca. 78,7 mio. kr. overføres 
til 2018, efter reduktion af salgspuljer vedr. ejendomme og finansiering af særlige udfordringer på 
driftsområdet i forbindelse med behandling af overførselsregnskabet.   

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter i åerne 2012 til 2017.  

 

 
 
Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2017. Linjegraferne viser 
de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2013 – 2016. 
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Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2017 ligget godt 10,5 mio. kr. højere 
end i 2016. Dette skal ses i sammenhæng med overførslen af restbudget på 102,5 mio. kr. til 2017. 

Anlægsudgiften i 2017 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede 
bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør 153,8 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter 
som: 

� Veje – Funktionsudbud    15,1 mio. kr.  
� Tankefuld – Johannes Jørgensens Vej      2,4 mio. kr. 
� Cykelsti ved Broholmsvej       3,7 mio. kr. 
� Havn og Havneudvikling (Flere havneprojekter i alt)   17,1 mio. kr. 
� Sikkerhedsmæssige tiltag / Pavilloner     2,3 mio. kr. 
� Vedligeholdelse af kommunale ejendomme    27,4 mio. kr. 
� Værestedet Hømarken       4,2 mio. kr. 
� Midlertidig placering 0-2 års pladser     3,3 mio. kr. 
� Ny Børnehus      16,5 mio. kr. 
� Sundhedshus – Hulgade 9    11,5 mio. kr. 
� Renovering af Christians Møllen       6,2 mio. kr. 
� Innovativt energispareprojekt     10,1 mio. kr. 
� Liv i min by       3,3 mio. kr. 

I 2017 har bruttoindtægterne været på 18,0 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til 
nedenstående projekter: 

� Salg af grunde og bygninger                 11,2 mio. kr. 
o (Jessens Mole 7-9, Forskerparken m.m.) 

� Skole+       3,3 mio. kr. 

 
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen afsluttes følgende projekter med en samlet projektbevilling på 2 
mio. kr. og derover:  
  Nettobevilling           Forbrug     

� Køb af Lerches vej 2 og Klosterplads 11A 5,6 mio. kr.         5,6 mio. kr. 
� Marineforeningen - kompensation 2,7 mio. kr.         2,7 mio. kr. 
� Salg af Forskerparken -7,2 mio. kr.        -7,2 mio. kr. 
� Trafiksikkerhedsprojekter 2014 2,0 mio. kr.         2,0 mio. kr. 
� Fornyet spunsvæg, Kaj 24 4,8 mio. kr.         5,3 mio. kr. 
� Renovering af Frederiksbroen  2,8 mio. kr.         2,8 mio. kr. 
� Vandløbsregulativ 4,1 mio. kr.         4,1 mio. kr.  
� Ny terminalbygning 9,2 mio. kr.         9,2 mio. kr.  
� Vandløbsregulativ 4,1 mio. kr.         4,1 mio. kr.  
� Skole+ 2,2 mio. kr.         2,2 mio. kr.  
� Driftssikring af boligbyggeri, Ryttervej 4,3 mio. kr.         4,3 mio. kr. 
�  Grønnemoseværkstedet - tag 2,1 mio. kr.         2,1 mio. kr. 
� Fremtidsfabrikken 1 13,9 mio. kr.       13,9 mio. kr.  
� Fremtidsfabrikken 2 7,9 mio. kr.         7,9 mio. kr. 

 
 
Endvidere er følgende delafsluttet med tilbageførsel af del af restbevilling, som medfinansiering af 
økonomiske udfordringer opgjort i forbindelse med overførselsregnskabet, samt reduktion af salgspuljer: 
 

� Skolestruktur        4,9 mio. kr. 
� Salgspulje Tankefuld (til markedsværdi)  -18,2 mio. kr. 
� Salgspulje Skolebygninger     -11,5 mio. kr. 

 

 
 
I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2017 opdelt på kommunens 9 budgetområder. 
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Anlægsudgifter 
 

Anlægsudgifter i mio. kr.
Regnskab  

2016
Budget      
2017

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2017

Rest 
korrigeret 

budget
 

Køb og salg 4,7 -12,3 -44,6 -8,5 -36,1

Jordforsyning 0,2 -12,3 -42,9 -0,2 -42,8

Fast ejendom 0,5 0,0 12,9 -8,4 21,3

Køb og salg 4,0 0,0 -14,5 0,2 -14,7

Veje og trafiksikkerhed 34,0 26,3 35,5 25,8 9,7

Veje og stier 34,0 26,3 35,5 25,8 9,7

Havne og færger 8,4 19,7 26,6 17,1 9,5

Havne 4,7 13,6 12,8 10,4 2,4

Lystbådehavne 0,8 0,0 3,5 2,3 1,2

Havneudvikling 2,9 6,1 10,3 4,4 5,9

Kultur, fritid og idræt 2,8 3,7 22,9 1,0 21,9

Fritidsfaciliteter 0,5 2,0 18,4 -0,1 18,4

Kulturel virksomhed 1,9 1,6 4,5 1,0 3,5

Biblioteker 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Natur, miljø og klima 1,1 1,9 2,6 2,9 -0,3

Naturbeskyttelse 0,1 1,1 1,4 0,8 0,6

Vandløbsvæsen 1,0 0,8 1,0 2,1 -1,1

Miljøbeskyttelse 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

Borgernære serviceområder 56,8 53,1 129,0 84,3 44,7

Vedligehold 16,5 38,0 54,8 34,7 20,1

-  Skoler 0,8 9,0 5,8 1,1 4,7

-  Dagtilbud 4,7 2,6 6,7 3,8 2,9

-  Ældreområdet 7,9 0,5 2,7 2,4 0,3

-  Øvrige 3,1 25,9 39,6 27,4 12,2

Nybygning og renovering 40,3 15,1 74,2 49,6 24,6

-  Skoler 13,3 0,0 15,6 6,0 9,6

-  Dagtilbud 11,3 10,8 29,4 21,4 8,0

-  Sundhedsområdet 7,7 1,0 12,3 11,7 0,6

-  Ældreområdet 5,0 0,0 4,1 3,0 1,1

-  Øvrige 3,0 3,3 12,8 7,5 5,3

Energi 12,0 13,2 13,4 10,2 3,2

Energiprojekter 12,0 13,2 13,4 10,2 3,2

Byudvikling 2,1 3,3 21,6 3,0 18,6

Byfornyelse 1,5 3,3 22,0 2,7 19,3

Torv og tilgrænsende byrum 0,6 0,0 -0,3 0,3 -0,6

Administration 3,4 -3,9 0,6 0,0 0,6

Administration 3,4 -3,9 0,6 0,0 0,6

Skattefinansieret anlæg i alt 125,3 105,1 207,7 135,7 71,9  
 
  - = indtægter og + = udgifter   
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Note 7 Kapitalposter  
 
Optagne lån 
 

Forskellen mellem vedtaget budget og regnskab på 62,2 mio. kr. på optagne lån kan henføres til: 

� En mindreindtægt på 45,0 mio. kr. vedr. låneramme lån 2017, idet lånoptagelsen først sker i 
2018 på baggrund af faktiske anlægsudgifter. 

� En merindtægt på 40,2 mio. kr. vedr. låneramme lån, der er overført fra 2016 og optaget i 
foråret 2017. 

� En merindtægt på 25,3 mio. kr. vedr. a conto lånoptagelse vedr. lånerammen 2017. 
� En merindtægt på 4,2 mio. kr. vedr. rest lav likviditet 2017. 
� En merindtægt på 37,5 mio. kr. vedr. konvertering af lån. 

 
  

 

Mio. kr.
Regnskab  

2016
Budget      
2017

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2017

 

Optagne lån, herunder låneramme inkl. 
byfornyelse -40,3 -69,8 -144,9 -132,0

 
 
Der overføres lånoptagelse på 12,2 mio. kr. til 2018. 

 
Afdrag på lån 
 
I 2017 er der afdraget 104,8 mio. kr. af den langfristede gæld. 
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Note 8  Finansforskydninger  
 

Finansforskydninger i 2017 udviser en samlet likviditetsforbedring på 26,3 mio. kr.  

Mio. kr.
Regnskab  

2016 Budget 2017
Korrigeret 

budget
Regnskab  

2017
 

Tilgodehavender hos Staten 1,5 0,0 0,0 0,5

Tilgodehavender i betalingskontrol 12,9 0,0 0,0 -10,8

Andre tilgodehavender 3,9 0,0 0,0 0,4

Mellemregninger mellem årene 10,7 0,0 0,0 2,2

Pantebreve 0,0 0,1 0,1 -0,2

Aktier og andelsbeviser m.v. -0,2 0,0 0,0 -0,3

Udlån til beboerindskud 0,5 1,0 1,0 0,9

Indskud i landsbyggefonden 0,0 0,0 1,1 1,1

Andre langfristede udlån og tilgodehavender -8,2 -1,2 -1,2 -7,1

Deponerede beløb for lån m.v. 4,0 -1,6 -11,3 -2,0

Fonds, legater m.v. 1,1 0,0 0,0 -0,4

Kortfristet gæld:

Kort gæld til staten -0,3 -0,5 -0,5 -0,2

Kirkelige skatter og afgifter -0,4 0,8 0,8 0,8

Anden kortfristet gæld med indenlandsk 
modtager, mellemregningskonti og skyldige 
feriepenge -21,2 0,0 0,0 -10,9

Selvejende institutioner med overenskomst -0,1 0,0 0,0 -0,3

I alt 4,2 -1,4 -10,0 -26,3

 

Resultatet kan hovedsageligt henføres til: 

� Tilgodehavender i betalingskontrol (regningskrav) udviser et fald på -10,8 mio. kr., hvilket har 
medført, at tilgodehavendet i løbet af 2017 er nedbragt til 82,3 mio. kr.   

� Bevægelse på andre langfristede udlån og tilgodehavender på -7,1 mio. kr., kan blandt andet 
henføres til Svendborg Affald A/S med -3,7 mio. kr. (modpost til det brugerfinansierede 
driftsresultatet vist i resultatopgørelsen). 

� Anden kortfristet gæld med indenlandsk modtager (periodiseringer) er bogførte ventende 
betalinger og reguleringer mellem regnskabsår.  I bevægelsen indgår bl.a. medfinansiering for 
december 2017 med -18,2 mio. kr. 

� Mellemregningskonti som rummer en lang række konti til brug for registrering af forskydninger i 
mellemregningsforhold med borgere m.v., hjælpekonti, interne mellemregninger, indeholdt A-
skat, moms m.v. Det samlede skyldige mellemregningsforhold er sammen med en mindre 
regulering i løbet af 2017 faldet med godt 34 mio. kr. og udgør herefter 121,2 mio. kr. 
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Note 9 Materielle anlægsaktiver, og grunde og bygninger til 
videresalg  
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Kostpris 1.1.2017 288,4 1.658,6 378,3 113,2 317,9 6,2 118,7 2.881,3

  Åbningstilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Tilgang 1,0 15,7 22,9 0,6 45,8 0,0 4,5 90,5

  Afgang -7,3 -20,3 -0,8 -0,3 0,0 0,0 -0,5 -29,2

  Overført 0,0 168,6 5,4 0,0 -174,0 0,0 0,0 0,0

Kostpris 31.12.2017 282,1 1.822,6 405,8 113,5 189,7 6,2 122,7 2.942,6

Ned- og afskrivninger 1.1.2017 -11,0 -617,7 -243,9 -100,2 -3,8 -6,2 -21,9 -1.004,7

  Åbningsafskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Årets afskrivninger -0,5 -53,6 -15,2 -2,0 0,0 0,0 0,0 -71,3

  Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ned- og afskrivninger 
31.12.2017 -11,4 -671,3 -259,1 -102,2 -3,8 -6,2 -21,9 -1.075,9

Regnskabsmæssig værdi 
31.12.2017 270,7 1.151,3 146,7 11,3 185,9 0,0 100,8 1.866,7

Finansielt leasede aktiver 
udgør 0,0 0,0 12,9 0,4 0,0 0,0 0,0 13,3

Afskrivning (over antal år) *) 15-50 8-15 3-5 3-5 3-50  
 
 
*) Omfatter kun anvendte afskrivningsperioder for bygninger, da der ikke afskrives på grunde. 
  
Kommunens faste ejendomme er vurderet til 2.124,5 mio. kr. Heraf udgør grundværdien 459,5 mio. kr. 
(Kilde: kommunens ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2017). 

Udover samtlige bygninger omfatter vurderingen de arealer, der er udstykket/vil kunne udstykkes til 
bolig-, erhvervs-, eller offentlige formål. Nogle af disse arealer er i øjeblikket bortforpagtet. Vejarealer og 
arealer, der ikke kan anvendes til bebyggelse, er i vurderingen sat til 0 kr. 

 
Immaterielle anlægsaktiver 
Der er i balancen for 2017 ikke medtaget immaterielle anlægsaktiver, idet det er vurderet, at kommunen 
ikke har sådanne.  

  



Regnskab	2017	 	

 

33 

 

Note 10  Finansielle anlægsaktiver 
 

Mio. kr. Primo 2017 Ultimo 2017
 

Langfristede tilgodehavender

  Aktier og andelsbeviser 1.446,2 1.450,0
  Tilgodehavender hos grundejere 0,0 0,0
  Udlån til beboerindskud 22,1 22,5
  Indskud i landsbyggefonden m.v. 109,0 0,0
  Andre langfristede udlån og tilgodehavender 138,6 119,9

  Deponerede beløb for lån m.v. 52,9 50,9

I alt 1.768,8 1.643,3  
 
Ændringen i tilgodehavenderne på -125,5 mio. kan hovedsageligt henføres til stigning i aktier og 
andelsbeviser på 3,8 mio. kr., faldt i andre langfristede udlån og tilgodehavender (primært billån og lån 
til betaling af ejendomsskatter), samt mindre fald i deponerede beløb, hvor der er deponeret 2,0 mio. 
vedr. den årlige delvise frigivelse.  

Landsbyggefonden skal jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke er værdiansat ultimo i balancen. 
Indskuddet udgør 110,1 mio. kr. ultimo 2017. 

Stigningen i aktier og andelsbeviser på 3,8 mio. kr. kan især henregnes til: 

� KP: -15,1 mio. kr. 

� Svendborg Vand: 6,6 mio. kr. 

� Svendborg Spildevand A/S: 11,2 mio. kr. 

� Øvrige 1,1 mio. kr. 

 

De deponerede midler udgør 50,9 mio. kr. fordelt på: 

� Mærskgården: 12,3 mio. kr. 

� Tandklinik: 7,3 mio. kr. 

� Parkeringsplads Frederiksgade: 1,4 mio. kr. 

� Hjemmepleje Vest: 3,1 mio.kr. 

� Mødrehuset: 2,1 mio. kr. 

� Ungekontakten: 9,2 mio. kr. 

� P-hus: 2,6 mio. kr. 

� Mærskgården Udbygning: 3,6 mio. kr. 

� SG-Huset: 1,8 mio. kr. 

� Tved Boldklub: 1,6 mio. kr. 

� Sundhedshus: 5,7 mio. kr. 

� Svendborg Havn: 0,2 mio. kr. 
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Specifikation af aktier m.v. er beregnet til indre værdi: 
Langfristede tilgodehavender vedr. 
aktier, ejerandele og andelsbeviser

Indre værdi (kr.)      
2016

Ejerandel (%)          
2017

Indre værdi (kr.)      
2017

 

KP 43.593.750 0,625000 28.493.750

Naturgas Fyn 57.096.311 12,984600 57.096.311

Film Fyn A/S 2.871.338 16,240000 2.851.240

Svendborg Fjernvarmecentral 416.079 4,242134 416.121

Grundkort Fyn A/S 1.614.926 12,100000 1.557.259

Svendborg Vejbelysning A/S 3.666.000 100,000000 3.975.000

Svendborg Vand A/S 170.639.000 100,000000 177.236.000

Svendborg Spildevand A/S 1.150.668.000 100,000000 1.161.820.000

Klintholm I/S 6.988.880 31,647000 6.894.269

Svendborg Kraftvarme A/S 500.000 100,000000 500.000

Svendborg Affald A/S 5.678.000 100,000000 5.678.000

Udvikling Fyn P/S 753.800 20,000000 770.800

Svendborg Forsyningsservice A/S 862.000 100,000000 1.875.000

Udvikling Fyn Komplementar ApS 6.364 20,000000 6.281

Kommunedata - andelsindskud 35.789 - 35.789

Svendborg Andelsboligforening 783.680 - 783.680

I alt 1.446.173.918  1.449.989.501  

 
KP: (Årsrapport for 2016) 
� Aktiekapitalen består af 800 aktier á kr. 1.000 i alt kr. 800.000. 
� Svendborg Kommune har 5 aktier svarende til kr. 5.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 0,625 %. 
� Egenkapitalen i KP udgør kr. 4.559.000.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 28.493.750. 

 

Naturgas Fyn: (Årsrapport 2015) 
� Kommunernes indskudskapital er i alt kr. 131.392.206. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 12,9 %. 
� Egenkapitalen i Naturgas Fyn udgør kr. 307.812.794. 
� Den indre værdi udgør kr. 57.096.311. 
 
 
Film Fyn A/S: (Årsrapport 2016) 
� Aktiekapitalen består af A-aktier for i alt kr. 1.378.000 og B-aktier for i alt kr. 1.400.000, samlet 

aktiekapital er kr. 2.778.000. 
� Svendborg Kommune har 8 A-aktier til en samlet værdi af kr. 414.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 14,90%. 
� Den indre værdi udgør kr. 2.851.240. 

 
 

Svendborg Fjernvarmecentral A.M.B.A: (Regnskab 2016) 
� Andelskapitalen udgør kr. 10.029.456. 
� Svendborg Kommune har andelsbeviser for kr. 416.079. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 4,15%. 
� Egenkapitalen i Svendborg Fjernvarmecentral udgør kr. 10.029.456. 
� Den indre værdi udgør kr. 416.121. 
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Grundkort Fyn A/S: (Årsrapport 2016) 
� Selskabskapitalen udgør i alt kr. 1.000.000. 
� Svendborg Kommunes har aktiebeholdning for kr. 121.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 12,10 %. 
� Egenkapitalen i Grundkort Fyns A/S udgør kr. 12.869.908. 
� Den indre værdi udgør kr. 1.557.260. 

 

Svendborg Vejbelysning A/S: (Årsrapport 2016) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 1.000.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for 1.000.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 100 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Vejbelysning udgør kr. 3.975.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 3.975.000. 

 

Svendborg Vand A/S: (Årsrapport 2016) 
� Aktiekapitalen udgør 2.001.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 2.001.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 100 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Vand A/S udgør kr. 177.236.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 177.236.000. 

 

Svendborg Spildevand A/S: (Årsrapport 2016) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 10.001.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 10.001.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 100 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Spildevand A/S udgør kr. 1.161.820.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 1.161.820.000. 
 
 
Klintholm I/S: (Opgørelse 2017) 
� Fællesfondens midler udgør i alt kr. 22.705.843. 
� Svendborg Kommunes andel opgjort efter indbyggertal pr. 1.1.2016 udgør kr. 5.900.786. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 31,65 % 
� Svendborg Kommunes bogførte indestående udgør kr. 6.894.269. 
 
 
Svendborg Kraftvarme A/S: (Årsrapport 2016) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 500.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 500.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 100 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Kraftvarme A/S udgør kr. 500.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 500.000. 
 
 
Svendborg Affald A/S: (Årsregnskab 2016) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 1.000.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 1.000.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 100 %. 
� Egenkapitalen i Svendborg Affald A/S udgør kr. 5.678.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 5.678.000. 
 
Udvikling Fyn P/S: (Årsrapport 2016) 
� Aktiekapital udgør kr. 600.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 120.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 20,00 %. 
� Egenkapitalen i Udvikling Fyn A/S udgør kr. 3.854.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 770.800. 
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Svendborg Forsyningsservice A/S: (Årsrapport 2016) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 500.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 500.000. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 100 %. 
� Egenkapitalen i Forsyningsservice A/S udgør kr. 1.875.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 1.875.000. 

 
 

Udvikling Fyn Komplementar ApS: (Årsrapport 2016) 
� Aktiekapitalen udgør kr. 50.000. 
� Svendborg Kommune har aktiebeholdning for kr. 10.000. 
� Svendborg kommunes andel udgør 20,00 %. 
� Egenkapitalen i Udvikling Fyn Komplementar ApS udgør kr. 31.407. 
� Den indre værdi udgør kr. 6.281. 

 
 
Den indre værdi er sat til primo 2016 for følgende: 
� Kommunedata. 
� Svendborg Andelsboligforening.  

 
NGF Nature Energy har ikke mulighed for at opgøres kommunens indskudskapital og hæftelser før 
end medio marts 2018. 
 
KP s (Kommunernes Pensionsfond) nedskrivning på 15,1 mio. kr. skyldes, at Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond i 2016 har reduceret deres investering i Sampension Invest. Svendborg Vands 
opskrivning på 6,6 mio. kr. er årets resultat (2016) der er tilgået egenkapitalen. Svendborg 
Spildevands opskrivning på 11,2 mio. kr. er årets resultat (2016) der er tilgået egenkapitalen.  
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Note 11 Omsætningsaktiver  

Tilgodehavender i øvrigt (9.28.14 – 18)  

Primo Ultimo

2017 2017
 

Tilgodehavender i betalingskontrol 93,6 82,3

Andre tilgodehavender 26,6 27,0

Mellemregning mellem årene 37,0 39,3

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 20,3 20,4

I alt 177,5 169,0

Mio. kr.

 
 
 
Tilgodehavender i øvrigt udviser en samlet ændring/forbedring på 8,5 mio. kr., og kan hovedsageligt 
henføres til: 
 

� Tilgodehavende i betalingskontrol (debitorer): reduceret med 11,3 mio. kr. – heraf ca. 2,2 mio. 
kr. vedr. mellemkommunale opkrævninger og ca. 9,1 mio. kr. vedr. øvrige restancer. 

� Mellemregning mellem årene er steget med 2,3 mio. kr., hvilket er registrerede indtægter som 
vedr. andet regnskabsår.  
 

 
 

Øvrige omsætningsaktiver (9.32.20)  
 

Primo Ultimo

2017 2017
 

Værdipapirer (pantebreve)

Svendborg Tekniske Skole 4,5 4,5

Andre skoler 2,7 2,7

Daginstitutioner 0,1 0,1

Forsamlingshuse 1,7 1,7

Haller 15,3 14,9

Foreninger og klubber 0,2 0,2

CAMA - kollegierne 2,2 2,2

A. P. Møller Kollegiet 0,4 0,4

Boligforeninger m.v. 3,2 3,2

Andre Pantebreve 22,1 21,1

Boligforbedringsudvalg 1,3 1,3

Ejendomsskattesystem 0,3 0,3

I alt 54,0 52,6

Mio. kr.

 

Faldet i Haller vedrører Svendborg Tennishal og Skårup Kultur- og Idrætscenter. 

Stigningen i andre pantebreve vedr. indfriet lån for Frelsens Hær og nedskrivning på 0,8 mio. kr. vedr. 
SG-Hallen, Ryttervej 70. 
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Note 12 Likvide aktiver  

Den likvide beholdning fordeler sig med:  

Primo Ultimo

2017 2017
 

Kontante beholdninger 0,2 0,3

Indskud i pengeinstitutter -229,6 -193,3

Realkreditobligationer 141,8 106,1

Statsobligationer m.v. 39,5 51,3

I alt -48,1 -35,6

Mio. kr.

 

Den likvide beholdning er steget med godt 12,5 mio. kr., og kan specificeres således: 

� Regnskabsresultat inkl. brugerfinansieret område: 42,6 mio. kr. (udgift) 
� Finansforskydninger og kursregulering: 27,9 mio. kr. (indtægt) 
� Lån, afdrag og optagelse: 27,2 mio. kr. (indtægt) 

Det vedtagne budget udviste et likviditetstræk på 0,6 mio. kr. og det korrigerede budget udviser et 
likviditetstræk på 111,2 mio. kr.  

Der er netto låneoptaget 25,1 mio. kr. mere end det vedtagne budget og 9,9 mio. kr. mindre end det 
korrigerede budget, på grund af overført låneadgang fra 2016. 
 
Kommunens obligationer og investeringsbeviser er i 2017 placeret hos 4 pengeinstitutter med det formål 
at øge afkastet. Obligationerne er investeret med en varighed på op til 4 år. 

 

Note 13 Udvikling i Egenkapitalen   
 

Primo Ultimo

2017 2017
 

Modpost for takstfinansierede aktiver (a) 3,2 3,0

Modpost for selvejende institutioners aktiver (d) 95,9 92,8

Modpost for skattefinansierede aktiver (c) 1.777,5 1.770,9

Reserve for opskrivninger (d) 0,0 0,0

Balancekonto (e) -101,3 -267,9

I alt 1.775,3 1.598,8

Mio. kr.

 
 
 
(a) – (d) er modposter til aktiver jf. note 9 
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Bevægelser på balancekontoen kan specificeres således: 
 
 

Regnskab

2017
 

Balancekonto ultimo 2016 210,4

- reguleringer vedr. tidligere år -109,1

Balance primo året 101,3

Årets skattefinansierede driftsresultat -96,9

Årets skattefinansierede anlægsudgifter 135,8

Årets brugerfinansierede driftsresultat 3,7

Heraf beløb der påvirker aktiver/gæld -3,6

Afskrivning, værdiregulering m.m. 127,6

I alt 267,9

Mio. kr.

 
 
Reguleringer vedr. tidligere år på -109,1 mio. kr. vedr. Landsbyggefonden (se note 10). 
 
Afskrivning, værdiregulering m.m. skyldes i 2017 hovedsageligt kursregulering af obligationer, regulering 
af pantebreve og aktiers indre værdi (-3,0 mio. kr.), andre tilgodehavender 11,4 mio. kr.), 
tjenestemandsforpligtelse (9,2 mio. kr.), Landsbyggefonden (110,1 mio. kr.), regulering af lån 
leasingforpligtelse (3,5 mio. kr.) og værdiregulering af materielle anlægsaktiver (-2,5 mio. kr.). 
 

 
 
Note 14  Langfristet gæld 
 

Konvertering af lån: 
I løbet af året blev 2 variabelt forrentede lån konverteret fra 6 måneders variabel rente til 3 måneders 
variabel rente med uændret løbetid. 

Den langfristede gæld er i 2017 steget med 27,0 mio. kr., og kan for ultimo 2017 specificeres således: 

Regnskab

2017
 

Langfristet gæld primo 2017 1.245,6

Optagne lån 132,0

Afdrag på øvrige lån (heraf konverterede lån 37,5 mio. kr.) -92,9

Afdrag på ældreboliglån -11,6

Afdrag færgedrift -0,3

Afdrag hallån -0,4

Nedskrivning af rente- og afdragsfrit lån vedr. Højestene -0,3

Nedskrivning skyldigt tilslutningsbidrag -0,1

Ændring i leasingforpligtigelse -0,1

Indeks - og kursregulering pr. 31.12.2017 0,6

Langfristet gæld ultimo 2017 1.272,6

Mio. kr.
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Af den samlede langfristede gæld forfalder 87,7 mio. kr. til betaling i 2018, heraf vedrører 0,7 mio. kr. 
afdrag vedr. færgedrift og haller. 
 
Alle kommunens lån er fordelt på fast forrentede lån med 51,6 mio. kr., indekslån med 66,5 mio. kr., 
variabelt forrentede lån med 1.103,2 mio. kr. og rentefrie lån med 12,2 mio. kr. ultimo 2017.  
 
Herudover er der skyldigt tilslutningsbidrag på 26,7 mio. kr. og en leasingforpligtigelse på 12,3 mio. kr.  
 
Ved indgåelse af swapaftaler bliver fordelingen ændret, således at fastforrentede lån (inkl. ældreboliglån 
og selvejende institutioner) udgør 765,0 mio. kr. (62 %), og variabelt forrentede lån udgør 389,9 mio. 
kr. (32 %). Øvrige lån er uændrede og heraf udgør indekslån 66,5 mio. kr. (5 %) og rentefrie lån udgør 
12,2 mio. kr. (1 %). 
 
I note 17 er vist en oversigt over bagvedliggende lån, hvor der er indgået swapaftaler. Beløb vises i mio. 
kr.    
 
Ud over finansielt leasede aktiver, har kommunen operationelle leasingaftaler, med en restforpligtelse på 
i alt 0,03 mio. kr. Denne forpligtelse svarer til traditionelle lejeaftaler og optages ikke som skyldig post i 
balancen 
 
 

Note 15  Kortfristet gæld  
 
Den kortfristede gæld kan specificeres således:  
 

Primo Ultimo

2017 2017
 

Kortfristet gæld til pengeinstitut 0,0 0,0

Anden gæld til staten 17,4 17,6

Kirkelige skatter og afgifter 6,9 6,1

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 140,2 184,8

Mellemregningskonti og skyldige feriepenge 155,1 121,2

Selvejende institutioner med overenskomst 10,0 10,8

I alt 329,6 340,5

Mio. kr.

 
 
 
Ændringen i kortfristet gæld på 10,9 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til en stigning på anden 
kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager (bogførte udgifter på regnskabsår 2017, som har 
afregningsdato efter 31.12.) på 44,6 mio. kr. og et fald på mellemregningskontiene på 33,9 mio. kr.  
 
Mellemregningskonti rummer en lang række konti til brug for registrering af forskydninger i 
mellemregningsforhold med borgere, hjælpekonti, interne mellemregninger, indeholdt A-skat, moms, 
skyldige feriepenge (feriekort) m.v.  
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Note 16 Almindelige kautions- og garantiforpligtelser og 
selvforsikring 
 
I garantifortegnelsen anføres f.eks. garanti til boligbyggeri og garanti til enkeltpersoner i medfør af social 
lovgivning, boliglovgivning m.v. 
 
Ved eventualforpligtelser forstås forhold eller situationer, der eksisterer på balancedagen, men hvis 
regnskabsmæssige virkning ikke kan opgøres endeligt, før udfaldet af en eller flere usikre fremtidige 
begivenheder bliver kendte. 
 
Garanti- og eventualforpligtelser er pr. 31. december 2017: 2.498,5 mio. kr., og kan specificeres 
således: 
 

Primo Ultimo

2017 2017
 

Kreditforeninger 2.191,4 2.495,1

Boligindskud 3,3 3,0

Sundhøj Børnebys Forældreforening 0,3 0,3

Stenstruphallen 0,2 0,2

I alt 2.195,2 2.498,6

Mio. kr.

 
 
Af den samlede forpligtigelse vedrører 4,8 mio. kr. selvejende institutioner, hvor institutionernes 
lånerestgæld er medtaget i kommunens status. 
 
En samlet garanti på 1.184,1 mio. kr. (med solidarisk hæftelse) vedrørende Udbetaling Danmark er 
ligeledes medregnet med det fulde beløb i alle kommuner. 
 
Svendborg Kommune har etableret en intern forsikringsordning vedrørende arbejdsskader, ejendomme, 
løsøre m.v. 
 
Forsikringspræmier fastsættes således, at ordningen hviler i sig selv på længere sigt, hvor udgifter til 
arbejdsskader fordeles på funktionsområder efter medarbejderlønsum ultimo året og øvrige forsikringer 
er samlet under hovedkonto 6 – Administration. 

 
Ændringen/stigningen af garanti- og eventualforpligtelser på 303,4 mio. kr. kan specificeres således: 
 

Regnskab

2017
 

BRF Kredit -0,8

LR Realkredit A/S -0,7

DLR Kredit -0,2

Realkredit Danmark 7,2

Nykredit -2,1

Kommunekredit 16,7

Kommunekredit - Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) 283,7

Boligindskudslån -0,4

I alt 303,4

Mio. kr.
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Note 17 SWAP aftaler m.v. 
 

SWAP-             
aftaler.       
Modpart

Oprindelig 
hovedstol på 

swappen

Nom. 
restgæld 

ultimo 2017

 
Markedsværd
i ultimo 2017

Udløbs-
tidspunkt

Renten 
swappet 
til

Swap 
Rente        

%       Valuta

Danske Bank 152,9 119,5 -12,8 2020 fast rente 4,14 Kr.

Danske Bank 223,9 170,8 -42,1 2028 fast rente 4,73 Kr.

Danske Bank 185,7 157,5 -6,8 2020 fast rente 1,79 Kr.

Danske Bank 91,3 91,3 -4,4 2028 fast rente 2,12 Kr.

Danske Bank 156,5 153,3 0,5 2039 fast rente 1,07 Kr.

Nordea 26,0 20,6 -3,1 2032 fast rente 2,72 Kr.

Nordea 94,7 76,0 -9,3 2028 fast rente 2,64 Kr.

Nordea 29,7 29,7 -6,2 2038 fast rente 3,19 Kr.

Nordea 138,3 138,3 -20,0 2033 fast rente 3,29 Kr.
 

Som led i sikring af indregnede og ikke indregnede transaktioner anvender kommunen sikrings-
instrumenter som renteswap. 

Ifølge lånebekendtgørelsen skal der oplyses herom ved brug af øvrige finansielle instrumenter. 

En swap er et meget fleksibelt instrument, der kan anvendes til omlægning af et lån – i hele eller en del 
af løbetiden. Med en swap kan et lån med fast rente omlægges til variabel rente – eller omvendt – og 
eventuelt også til en anden valuta. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtigelser. 
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Befolkningsudvikling 

 
Befolkningstallet steg i løbet af 2017 med 178 fra 58.510 ultimo 2016 til 58.688 ultimo 2017. 
 
Nedenstående tabel viser udviklingen på de enkelte lokalområder: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningstal, ultimo (Cpr.) 2013 2014 2015 2016 2017
 

  Svendborg Midtby *) 6.734 6.791 6.813 6.862 6.862

  Svenborg Øst 6.634 6.826 6.997 7.046 7.108

  Svendborg Nord 9.177 9.088 9.146 9.206 9.118

  Svendborg Vest 4.610 4.631 4.659 4.640 4.716

  Rantzausminde - Tankefuld 2.588 2.614 2.632 2.602 2.618

  V.Skerninge - Ollerup 5.002 4.946 4.961 5.012 5.031

  Stenstrup - Kirkeby 3.847 3.845 3.841 3.886 3.914

  Gudme - Gudbjerg - Hesselager 4.755 4.681 4.630 4.616 4.653

  Skårup - Oure 4.867 4.843 4.824 4.866 4.854

  Thurø 3.549 3.530 3.517 3.524 3.557

  Vindeby 3.492 3.467 3.494 3.550 3.537

  Tåsinge 2.624 2.627 2.610 2.594 2.611

  Øerne 100 99 104 106 109

  I alt 57.979 57.988 58.228 58.510 58.688

*) inkl. indbyggere, som ikke er registreret på lokalområde.  

Graferne på kortet 
illustrerer udviklingen 
indenfor områdernes 
størrelsesforhold i tabellen 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Generelt 

Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af 
Økonomi- og indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et 
totalregnskab, der omfatter alle drifts- og anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, 
aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. 

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres 
overordnet: 

 

God bogføringsskik 

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.  

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og 
ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i 
Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. 

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, 
herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret 
regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, 
regnskaber samt revision. 

 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år 

 

Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 
 

Driftsregnskab 
Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger 

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. 

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. 
transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 
primo februar i det nye regnskabsår. 

 

For at vise de hele bruttoudgiftsregnskabet i resultatopgørelsen vises en ekstra kolonne, indeholdende interne 
omkonteringer på art 9.  

Der budgetteres ikke på art 9, hvorved der ved sammenhold med det korrigerede budget for de enkelte berørte udvalg 
vil være afvigelse – men samlet set for alle udvalgene går art 9 omkontering i 0,- 

De interne omkonteringer indgår ikke i den videre regnskabsaflæggelse for de enkelte fagudvalg og de beregnede 
overførsler. 

 

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen 
afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til 
anvendelse. 

 

Præsentation i udgiftsregnskabet 

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets 
primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede 
principper. 

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige 
resultater og aktivitetsniveau. 
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Balancen 
Præsentation af balancen 

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året 
før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. 

Der er af Økonomi- og indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. 

Aktiver i balancen 

I balancen optages aktiver, som kommunen ejer, uanset om de er udlånt til andre. Aktiver, som tilhører selvejende 
institutioner med driftsoverenskomst, optages også i balancen på særlige konti.  

Værdien af finansielt leasede aktiver registreres også som et aktiv, selvom kommunen ikke ejer aktivet, hvis alle 
væsentlige risici og rettigheder er overført til kommunen. Ud over finansielle aktiver optages følgende hovedtyper af 
aktiver: 

Materielle anlægsaktiver: 
 000 Grunde,  
 001 Bygninger 
 002 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 
 003 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 
 004 Anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 
 
Immaterielle anlægsaktiver: 
 005 Udgifter til udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 
 
Omsætningsaktiver: 
 006 Varebeholdninger/-lagre  
 007 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 

 
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. afskrives straks og registreres således 
ikke i anlægskartoteket. 

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller væsentlig forlængelse 
af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre 
reparationer og lignende som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i 
det regnskabsår, hvori de afholdes. 

Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en nybygning eller en væsentlig modernisering eller 
udvidelse.  

 
Værdiansættelse 

Aktiver anskaffet før 1. januar 1999: 
Hovedreglen er, at materielle aktiver skal måles til kostprisen, i det omfang disse oplysninger er til stede.  Ældre 
ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er opgjort til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004, korrigeret 
for af- og nedskrivninger samt opskrivninger. Andre typer af ældre aktiver er målt til kostpris eller fastsat efter bedste 
skøn.  
Ombygninger 1999 – 2003 vedr. bygninger anskaffet før 1.1.1999 er betragtet som værende en del af 
ejendomsværdien 1.1.2004. 
 
Aktiver anskaffet efter 1. januar 1999: 
Aktiver anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat ud fra den faktiske anskaffelsespris fratrukket afskrivninger.  
Inventar over 100.000 kr. registreres. Praksis er, at køb af inventar aktiveres, når der er tale om indkøb i forbindelse 
med en nybygning, tilbygning eller om en væsentlig modernisering. 
Materielle anlægsaktiver under udførelse værdi sættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. 
 
Immaterielle aktiver: 
Immaterielle anlægsaktiver, der vil typisk være tale om omkostninger til udviklingsprojekter, f.eks. investering i 
systemudvikling eller visse softwareudgifter, værdi sættes ud fra anskaffelsessum. 
 
Omsætningsaktiver: 
Omsætningsaktiver omfatter varebeholdninger og fysiske anlæg til salg. 
Varebeholdninger skal indregnes, såfremt værdien overstiger 1 mio. kr. Varebeholdninger omfatter i denne 
sammenhæng varekategorier, der registreres på samme funktion. 
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Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at 
være væsentlige.  
Varebeholdninger omfatter lagre af råvarer og hjælpematerialer, produkter under forarbejdning og færdigvarer af 
enhver art til videresalg. Varebeholdninger omfatter ligeledes beredskabslagre og omkostningsvarer, der ikke er 
møntet på videresalg. 

Fysiske aktiver til salg omfatter grunde og bygninger, der er bestemt til videresalg. Disse aktiver måles til kostpris 
eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris. 

Ejendomsværdi for selvejende institutioner er indregnet i aktiverne. 

Til dokumentation for ejerskab eller brugsret til aktiverne anvendes faktura, tingbogsudskrifter, kontrakter og 
leasingaftaler. 

Levetiden og afskrivningsperiode 

Levetiden fastsættes ud fra den forventede levetid (eller brugstid) for aktivet eller den typiske levetid for lignende 
aktiver. 

Der er nedenfor angivet levetiden for de forskellige hovedgrupper af anlægsaktiver: 

� Bygninger til administration 50 år.  
� Skoler, daginstitutioner, ældreinstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller mv.  30 år.  
� Kommunale kiosker eller pavilloner m.v. 15 år. 
� Tekniske anlæg, maskiner bl.a. slamsugere, containere gravkøer, fejemaskiner, sneplove, større 

græsplæneklippere, kraner og særlige maskiner eller specialudstyr til storkøkkener 15 år 
� Tekniske anlæg, transportmidler bl.a. personbiler, lastbiler, minibusser og traktorer 8 år. 
� Driftsmateriel, vvs- og el-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter 10 år. 
� Kontorinventar samt inventar på institutioner 5 år 
� IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år. 

Levetiden for hvert enkelt aktiv revurderes ved åbningsbalancen efter bedste skøn – og sættes som udgangspunkt til 
maks. levetid. Der afskrives ikke på grunde, varebeholdninger (ekskl. hjælpemidler) og anlægsaktiver under udførelse. 
For enkelte aktiver fastsættes en scrapværdi, der ikke afskrives. Immaterielle anlægsaktiver afskrives over maksimalt 
10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. 
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Leasing 

Der skelnes mellem om en leasingaftale er finansiel- eller operationel. Det er kun finansielle leasingaftaler, som skal 
indgå i anlægskartoteket og balancen. 

Ved et finansielt leaset aktiv forstås et aktiv, som kommunen leaser, og hvor alle væsentlige risici og rettigheder ved 
besiddelsen overføres til kommunen, selv om ejerforholdet ikke formelt overdrages til kommunen. 

Et leasingarrangement er finansielt, såfremt kommunen primært har indgået dette af finansieringsmæssige årsager. 
Men herudover er definitionen af finansiel leasing ikke entydig. Følgende er eksempler på situationer, som separat 
eller kombineret vil medføre, at en leasingkontrakt klassificeres som en finansiel leasingkontrakt: 

1. Ejendomsretten til leasingaktivet overføres til kommunen på udløbstidspunktet for leasingaftalen. 
2. Leasingperioden dækker den væsentligste del af aktivets økonomiske levetid. 
3. Nutidsværdien af minimumsleasingydelserne til leasinggiveren svarer stort set til aktivets dagsværdi. 
4. Leasingaktivet er så specialiseret, at kun kommunen kan anvende det. 
5. Kommunen har en attraktiv købsoption ved periodens udløb. 
6. Ved ophør af leasingaftalen bæres leasinggivers tab af kommunen. 
7. Kommunen afholder omkostninger ved annullering af leasingkontrakten. 
8. Gevinst/tab tilfalder kommunen ved ændringer i dagsværdien for leasingaktivet. 
9. Kommunen har option på at lease aktivet i yderligere en periode efter leasingkontraktens udløb til en leje, 

som er væsentlig lavere end markedslejen. 
 

Alle ovennævnte indikatorer skal ikke nødvendigvis være opfyldt, for at der er tale om et finansielt leaset aktiv. Det 
må vurderes individuelt i den konkrete situation.  

Økonomi foretager en individuel vurdering af leasingaftalen for at vurdere, om aktivet skal anses for at være finansiel 
eller operationel leasing.  

Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af 
minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne 
omsættes for ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige 
leasingydelser, som Svendborg Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. 

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.  

Finansiel leasing er at sidestille med lånefinansiering, hvorfor aftaler om finansiel leasing er omfattet af 
bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lånebekendtgørelsen indeholder ikke 
regler om leasingfinansiering af driftsanskaffelser, hvorfor der som udgangspunkt er mulighed herfor. 
Lånebekendtgørelsen sidestiller leasingfinansiering af anlæg med lån, hvorfor disse leasingaftaler skal henregnes til 
kommunens låneramme. Dvs. at indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme 
lokaler m.v. eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. 

Såfremt kommunen ikke har en uudnyttet låneramme, skal der ved indgåelse af lejeaftaler og lignende deponeres et 
beløb svarende til den højeste værdi af anskaffelsesomkostningerne eller værdien af de benyttede lokaler ifølge den 
senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. 

I aftaleperioden kan der af det deponerede beløb efter 10 år årligt hæves/frigives en femtedel. 

Operationel leasing svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er leasingperioden ofte væsentlig 
kortere end aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men 
genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet efter udløbet af leasingaftalen. Ved operationel leasing påhviler 
vedligeholdelsespligten og forsikringsrisikoen typisk leasingselskabet, ligesom leasingselskabet må bære risikoen og 
ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler. 
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Hensatte forpligtelser  

Hensatte forpligtelser er opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre 
afståelse af fremtidige økonomiske fordele. Hensatte forpligtelser er i modsætning til finansielle forpligtelser uvisse 
med hensyn til størrelse eller forfaldstid, og de skal vedrøre regnskabsåret eller tidligere regnskabsår. 

Hensatte forpligtelser kan indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk 
forpligtigelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på 
kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. 

 

Forpligtelse vedr. tjenestemandspensioner: 

Som eksempel på kommunale hensatte forpligtelser kan der peges på tjenestemandspensioner, indfrielse af garantier, 
arbejdsskader, retssager, erstatningskrav, fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse m.v. Da hensatte 
forpligtelser er uvisse mht. til størrelse eller forfaldstidspunkt, kan de ikke opgøres præcist på balancedagen. Hensatte 
forpligtigelser skal derfor indregnes som det bedste skøn over de omkostninger, der på balancedagen er nødvendige 
for at afvikle forpligtigelsen. 

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 har SAMPENSION aktuarmæssigt opgjort kommunens 
bruttotjenestemandsforpligtigelse, samt indeståendet på genforsikring og bonuskontoen 

Der er taget udgangspunkt i en pensionsalder på 62 år. 

Kapitalværdien af pensionsforpligtelserne er overordnet summen af de forventede fremtidige pensionsudbetalinger, 
diskonteret fra forfaldstidspunktet tilbage til 31. december 2016 med en given diskonteringsrente. 

Der er i beregningerne forudsat regulering af pensionsydelserne ud fra en lønudviklingstakt på 2 % p.a.  

De beregnede værdier er herefter tilbagediskonteret til 31. december 2016, med et afkast på 4 % p.a. 

Pensionsforpligtelsen skal som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år og i mellemliggende år reguleres 
efter opgjorte / afholdte forpligtelser. 

  

Øvrige hensættelser: 

Fra regnskab 2008 er det obligatorisk at indregne alle hensatte forpligtelser til åremålsansættelser og arbejdsskade. 

Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i regnskabet. Saldoen er i forbindelse med regnskabsafslutningen 2017 opgjort til 
259,9 mio. kr. pr. 31.12.2017 (251,9 mio. kr. pr. 31.12.2016).   

Der registreres udskrevne feriekort under kortfristet gæld. 

Aktuarmæssig opgørelse af arbejdsskadeforpligtelse på 66,3 mio. kr. er udarbejdet i 2015. 
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Anlægskartoteket 

Aktiverne registreres i anlægskartoteket og skal som minimum henføres til den funktion, som aktivet tilhører. Hvor 
omkostningssted er autoriseret, skal der endvidere ske henføring hertil. 

For aktiver, der benyttes til flere forskellige formål, angives det funktionsnummer, som aktivet primært benyttes til.  

I anlægskartoteket skal anføres følgende oplysninger om det enkelte aktiv: 

� Kostpris (eller en alternativ vurdering for aktiver, erhvervet før 1. januar 1999). 
� Årets afskrivninger 
� Akkumulerede afskrivninger 
� Årets nedskrivninger 
� Akkumulerede nedskrivninger 
� Årets opskrivninger 
� Akkumulerede opskrivninger 
� Den bogførte værdi 

 
Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender 

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Ved 
regnskabsafslutningen nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. 

Finansielle anlægsaktiver – aktier og andelsbeviser 

Andele af interessentskaber, som Svendborg Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af 
virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede 
aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele 
(andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. 

Det er frivilligt at indberette indskud i Landsbyggefonden (9.24) som primo saldo, hvilket vi har valgt at gøre for at vise 
den aktuelle saldo – saldoen skal således omkonteres i forbindelse med regnskabsafslutningen. 

Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer 

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide 
beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel 
værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) pr. balancedagen. 

Finansielle gældsforpligtigelser 

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en 
gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel 
værdi. 

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. 

Indskud i landsbyggefonden primo saldobogføres og tilbagekonteres således, at saldo ultimo er 0. 
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Afskrivningspraksis 

Afskrivningerne skal påbegyndes i det år, hvor aktivet tages i brug. Der afskrives altid for et helt år, selvom et aktiv 
måske kun har været i brug en del af det første regnskabsår. Afskrivningerne fordeles lineært over aktivets forventede 
levetid. Der foretages ikke afskrivning på grunde, herunder grunde til videresalg, igangværende anlæg og 
varebeholdninger/-lagre (ekskl. hjælpemidler). 

Afskrivningsgrundlaget for aktiverne er som udgangspunkt lig med anskaffelsesprisen/kostprisen. Der kan i særlige 
tilfælde fastlægges en scrapværdi – typisk forekommer det i nogle af kommunens leasingkontrakter.  

En eventuel ændring af brugstiden medfører ændringer af de fremtidige afskrivninger, således at aktivet afskrives over 
den nye resterende brugstid. Ændring i brugstiden indebærer derimod ikke korrektion af allerede foretagne afskrivninger.  

Fra 2010 og fremadrettet foretages ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på 100.000 kr. Disse aktiver har 
tidligere været aktiveret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål, og når der er tale om en start-
/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. 

Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. 

Større renoveringer i form af nye tilbygninger og tagkonstruktioner m.m., som har en anden levetid end den eksisterende 
bygning, medtages i anlægskartoteket som et selvstændigt aktiv og afskrives over den forventede levetid. Dette svarer 
i princippet til adskillelsen af grunde og bygninger, hvor levetiden også er forskellig. 

Der kan foretages op- eller nedskrivninger af aktiver, hvis der indtræder særlige hændelser, som gør, at der sker en 
varig værdistigning eller værdiforringelse af aktivet. Hvis det f.eks. viser sig, at en grund er forurenet, kan der være 
behov for at nedskrive grundværdien indtil en eventuel oprensning er gennemført, og virkninger heraf er vurderet. 
Økonomi træffer den endelige afgørelse i forhold til op- og nedskrivninger. 

 

 

Øvrige bemærkninger 

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal taksterne på affaldsområdet fastsættes og godkendes af Byrådet. Beregningen af 
taksten kan foretages af selskabet.  
 

Driftsindtægter og -udgifter skal konteres i kommunens bogføring. Kan ske ved sumposter. Anlægsposter og 
afskrivninger skal ikke konteres i kommunens bogføring, hvis området administreres af et selskab. 

 

Svendborg Affald A/S foreløbige regnskab er således optaget i kommunens regnskab.  

Regnskabet er registreret under det brugerfinansierede område på hovedkonto 1 med modpost under 
finansforskydninger på konto 8 og har dermed ikke direkte påvirkning på kommunens likviditet. 

Svendborg Affald A/S over/-underdækning er optaget i Svendborg Kommunes balance, hvor evt. forskel mellem 
foreløbigt og endeligt regnskab primo saldo korrigeres året efter. 

 

Der er ikke udført væsentlige opgaver for andre offentlige myndigheder, som kan opgøres i særligt i beretningen. 
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