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Ledelsens årsberetning 

 

Årets væsentligste begivenheder 

Året 2019 bød på en række spændende og udfordrende aktiviteter, herunder en lang række store som 
små anlægsprojekter rundt om i kommunen, som: 
 

� Fællesti ved Dronningemaen. 
� Vandløbsprojekter. 
� Arealeffektivisering. 
� Kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet. 
� Vedligeholdelsesprogram for kommunale bygninger. 
� Fortsat udvikling af Svendborg Havn. 
� Innovativt energispareprojekt. 
� Byudvikling ”Liv i min by”. 

 
Samtidig blev der fastholdt fokus på de daglige driftsopgaver. Under afsnittet ”Udvalgene kort fortalt! ” 
beskrives de enkelte politikområders aktiviteter overordnet, og mere uddybende i publikationen 
”Fagudvalgenes årsberetninger”. 
 
Svendborg Kommune disponerede i 2019 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 2019 et nettooverskud på 
57,8 mio. kr., mod budgetlagt nettounderskud på 4,6 mio. kr. og korrigeret budget udvisende et 
nettounderskud på 26,1 mio. kr. 
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Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budgettet 

Driftsoverskud 

Regnskabet 2019 udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 141,3 mio. kr. sammenholdt med et 
overskud på 114,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2019, svarende til en forbedring på ca. 27,3 mio. kr. 

Set i forhold til det korrigerede budget for 2019 er der tale om et mindreforbrug på 43,8 mio. kr., hvoraf 
ca. 23,5 mio. kr. overføres til driften 2020 og -2,5 mio. kr. overføres til renter 2020 efter almindelige 
overførselsregler, samtidig bevilges en nettotillægsbevilling på 9,1 mio. kr. til driften 2020 og 11,2 mio. 
kr. til indtægter 2020, til finansiering af særlige økonomiske udfordringer m.v. i overførslerne. 

Den samlede driftsbevilling til 2020 udgør herefter 32,6 mio. kr. 
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Driftsudgifter 

Serviceudgifter udgjorde i 2019: 2,502 mia. kr., hvilket svarer til et merforbrug på ca. 7 mio. kr. i forhold 
til det vedtagne budget på 2,495 mia. kr.  

Overførselsudgifter udgjorde i 2019: 1,120 mia. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 11 mio. kr. 
i forhold til det vedtagne budget på 1,131 mia. kr.  

 

Anlæg  

Der blev i 2019 afholdt anlægsudgifter (netto) på 83,5 mio. kr. sammenholdt med et oprindeligt budget 
på 118,6 mio. kr., svarende til et netto mindreforbrug på 35,1 mio. kr.  

Set i forhold til det korrigerede anlægsbudget for 2019 på 123,6 mio. kr., er der tale om et netto 
mindreforbrug på ca. 40,1 mio. kr., hvoraf ca. 39,0 mio. kr. overføres til 2020. Forskellen mellem 
overførsler og restbudgettet på 1,1 mio. kr. kan henføres til afsluttede projekter. 

Samtidig bevilges 1,1 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser ved Tankefuld etape 2, udligning af 
salgsbudget for Hjortøhus 2,5 mio. kr. og 1,1 mio. kr. til trafiksikkerhed ved behandling af særlige 
økonomiske udfordringer m.v. i overførslerne.  

Den samlede anlægsbevilling til 2020 udgør herefter 43,7 mio. kr. 

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. 
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Finansiering  
 
For lån er der i løbet af 2019 nettoafdraget 23,5 mio. kr. på og finansforskydninger, brugerfinansieret 
område og kursreguleringer udviser samlet et likviditetstræk på 12,4 mio. kr. 
 
 
 
Overførsler til 2020  
 
Efter Svendborg Kommunes regler for overførsel af restbevillinger (restkorrigeret budget) til 
efterfølgende regnskabsår, udgør overførslerne 47,2 mio. kr.: 
 

� Serviceudgifter:    23,5 mio. kr.  
� Renter:   - 2,5 mio. kr.  
� Anlægsudgifter:   39,0 mio. kr. 
� Lån:   -17,2 mio. kr. 
� Finansforskydninger:    4,4 mio. kr. 

 
Særlige økonomiske udfordringer og finansiering på 15,6 mio. kr. som blev udlignet i forbindelse med 
overførselsregnskabet: 
 

� Indtægter (skatter og tilskud):  11,2 mio. kr. 
� Serviceudgifter:      3,3 mio. kr.  
� Anlægsudgifter:     1,1 mio. kr. 

 
Et restkorrigeret budget på 8,3 mio. kr. for det skattefinansierede område anvendtes til nedskrivning af 
salgsbudget for Hjortøhus (anlæg)med 2,53 mio. kr., og reduktion af fagudvalgenes negative 
overførselspuljer: 
 

� Serviceudgifter:      5,8 mio. kr.  
� Anlægsudgifter:     2,5 mio. kr. 

 
Finansiering udviser et mindreforbrug på 19,7 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. anvendes til arkæologiske 
undersøgelser ved Tankefuld etape 2. De resterende 18,6 mio. kr. overføres ikke: 
 

� Anlægsudgifter:     1,1 mio. kr. 
� Overføres ikke   18,6 mio. kr.  

 
Det samlede overførsels-/bevillingsregnskab udgør 72,3 mio. kr.: 

� Indtægter (skatter og tilskud):  11,2 mio. kr. 
� Serviceudgifter:    32,6 mio. kr.  
� Renter:   - 2,5 mio. kr.  
� Anlægsudgifter:   43,7 mio. kr. 
� Lån:   -17,2 mio. kr. 
� Finansforskydninger:    4,4 mio. kr. 

 

 

Garanti- og eventualforpligtelser  

Svendborg Kommunes samlede garanti- og eventualforpligtelser udgør 3.122,6 mio. kr. ved udgangen af 
2019, mod 2.791,7 mio. kr. primo.  

En samlet garanti heraf på 1.688,8 mio. kr. (med solidarisk hæftelse) vedrører Udbetaling Danmark, og 
er medregnet med det fulde beløb i alle kommuner. Garantien er i løbet af 2019 steget med ca. 294,0 
mio. kr., og er hermed den primære årsag til den samlede stigning i garanti- og eventualforpligtelser. 
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Årets likviditetsændring 

Den gennemsnitlige likviditet var i 2019 på 155,3 mio. kr.  

(Efter Social- og indenrigsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning).  

 

Den likvide beholdning er negativ med -13,3 mio. kr. ultimo 2019 - sammenholdt med -35,2 mio. kr. 
primo 2019 er beholdningen således forbedret med godt 21,9 mio. kr.  

Det vedtagne budget udviste en negativ likviditetsændring på 57,5 mio. kr. og det korrigerede budget 
udviste en negativ likviditetsændring på 69,0 mio. kr.  
 
Der er netto lånafdraget 15,2 mio. kr. mindre end det vedtagne budget, og netto lånafdraget 17,2 mio. 
kr. mere end det korrigerede budget. 
 
 
Fremlæggelse af årsregnskabet / Fagudvalgenes bidrag. 

Beretningen for 2019 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 2019 
� Fagudvalgsberetninger 
� Regnskabsoversigter 2019 
� Anlægsregnskab 2019 
� Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2019 

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

Lige nu overskygger Corona-krisen hele verden og i høj grad også Danmark. Hvad konsekvenserne bliver 
er meget usikkert og vil naturligvis have stor indvirkning på rammevilkår for Svendborg Kommune. 

Vi bliver flere ældre og vi får flere børn. Det er godt. Men det betyder samtidig, at efterspørgslen efter 
kommunens velfærdsydelser stiger. Det – det demografiske udgiftspres - lægger et stort pres på 
kommunens økonomi.  

Målsætningen for budget 2020 er derfor primært at sikre, at kommunen kan levere samme høje service 
som i dag til flere borgere, samtidig med at den økonomiske politik fastholdes. Det betyder, at det 
demografiske udgiftspres skal håndteres samtidig med, at skatten holdes i ro, overskuddet på driften 
fastholdes og kommunens gæld nedbringes.  

Budgetforliget for 2019 indebar, at der blev skabt en langsigtet balance i kommunens økonomi. Denne 
balance kunne kun tilvejebringes i kraft af en række store besparelser.  Der var ved budget 2019 -
vedtagelsen enighed om, at besparelser var uomgængelige. Besparelserne har resulteret i et mere robust 
økonomisk fundament, som nu kommer kommunen til gode for gennemførelse af budget 2020. 

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 betød, at de kommunale 
servicerammer blev løftet for at kompensere kommunerne for det demografiske udgiftspres. Dette løft 
kommer selvsagt også Svendborg Kommune til gode.  

Afsættet fra sidste års budget og fra regeringsaftalen har betydet, at det i 2020 er muligt, at kompensere 
alle velfærdsområderne for det demografiske udgiftspres. Velfærdsområderne er derfor tilført ca. 10 mio. 
kr. 

Samtidig har det været muligt at fastholde kommunens andel af værdighedsmilliarden på ældreområdet. 
Svendborgs andel på ca. 12 mio. kr. er således fastholdt på ældreområdet og kan prioriteres af Social- og 
Sundhedsudvalget.  

For at skabe et økonomisk råderum for yderligere budgetforbedringer er der afsat en økonomiske 
driftsramme på 6 mio. kr. og en samlet anlægsramme på 23 mio. kr. til prioritering af nye tiltag.  

Indenfor denne ramme prioriteres følgende tiltag:  

� Grøn omstilling og bedre bygningsvedligeholdelse. 
� Social bæredygtighed og bedre velfærd. 
� Sundhed og forebyggelse. 
� Øvrige udviklingsprojekter i kommunen:  

� Årlig anlægspulje på 2 mio. kr. til realisering af konkrete projekter i lokalområderne.  
� Pulje til trafiksikkerhedsprojekter og til cykelstier forøges. 
� Medfinansiering af en udbygningsprojekt af Naturama.  
� Midlertidige anvendelser/aktiviteter på Frederiksø. 
� Forbedring af forholdene omkring Damestenen.  
� Etablering af Geopark Corner og besøgscenter. 
� Udarbejdelse af et konkret projekt vedr. udbygning/forbedring af vejnettet på det sydlige 

Tåsinge. 
� Indfangning af vilde og herreløse katte.  

Budgetforliget indebærer, at der i alle overslagsår er et overskud på den ordinære drift på minimum 130 
mio. kr. Likviditeten udgør i alle år minimum 80 mio. kr. og kommunens gæld reduceres med knap 200 
mio. kr. i løbet af budgetperioden.  

En ny udligningsreform med virkning fra 2021 er undervejs. Reformen skal sikre et kommune-Danmark, 

der er i bedre balance og forhåbentligt give de sydfynske kommuner et tiltrængt løft.  
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Miljø- og Naturudvalget – Kort fortalt! 

 

Miljø- og Naturudvalget  (Mio. kr.)
Regnskab  

2018
Budget      
2019

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2019

 

  Serviceudgifter: 13,4 14,3 13,8 13,1

Natur og klima 13,4 14,3 13,8 13,1

 

Natur og Klima 

 
Aktiviteter i 2019: 

� Svendborg Kommune har delvist realiseret en vandplanindsats, jf. vandområdeplan 2016-2021. 
 

� To vådområdeprojekter er under realisering. 
 

� Der er gennemført indsatser til realisering af Natura 2000-handleplanerne, og der er gennemført 
plejetiltag i værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne i overensstemmelse med 
’Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – strategi og handlinger 2019-2030’.  
 

� Revision af Plan for Natur og Friluftsliv blev vedtaget, og der er arbejdet med en Skovstrategi for 
de kommunale skove samt forvaltningsplaner til vedtagelse i 2020. 
 

� Der er gennemført et udredningsarbejde omkring skovrejsning ved Skovmølleværket i 
samarbejde med Vand & Affald og Naturstyrelsen, og der er udarbejdet et forslag til 
samarbejdsaftale om et projekt på ca. 540 ha.  
 

� Besigtigelse af 52 naturarealer registreret som moser eller overdrev i forlængelse af en aftale 
mellem KL og Miljøstyrelsen om besigtigelse af kvælstoffølsom natur. Formålet er bl.a. at 
understøtte en hurtigere og mere målrettet sagsbehandling om miljøgodkendelser af husdyrbrug. 

 
� De offentlige vandløb vedligeholdes af Hede Danmark. 

 
� Klima- og energipolitikken er udmøntet gennem borgerrettede projekter som energitjek, 

energirenovering af klubhuse, el-delebilsordning, opladning til elcykler, klimauge og bolig messe. 
 

� Tilsynskampagnerne omhandlende registrering af nye virksomheder indenfor industri samt 
kortlægning af mindre husdyrbrug. 
 

� Færdiggørelse af Spildevandsplanen 2020-2031. 
 

� Færdiggørelse af Regulativ for husholdningsaffald.   
 

� Varmeplansprojekterne Svendborg Fjernvarme og Skårup Fjernvarme. 
 

� Partnerskabsaftale om opsporing af pesticidpunktkilder indenfor Skovmølleværkets kildepladser 
mellem Region Syddanmark, Vand og Jord, Svendborg Kommune og Vand og Affald, Svendborg 
Vand.  
 

� Udarbejdelse af Delplan for stormflodshændelser med tilhørende action Cards. 
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Teknik- og Erhvervsudvalget – Kort fortalt! 

 

Teknik- og Erhvervsudvalget (Mio. kr.)
Regnskab  

2018
Budget      
2019

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2019

 

 Serviceudgifter: 277,2 269,9 273,8 273,8

Center for Ejendomme og Teknisk Service 238,2 227,5 228,3 226,8

Byg og BBR 8,8 7,7 9,0 8,0

Plan og Udvikling 30,2 16,8 14,2 14,9

Erhverv 17,9 22,3 24,1

 Overførselsudgifter: -10,0 -9,4 -9,2 -9,3

Ejendomsservice 1,8 1,8 1,8 1,6

Kommunale ejendomme -11,8 -11,2 -11,0 -10,9

 I alt 267,2 260,5 264,6 264,5

 

Center for Ejendomme og Teknisk Service 

 
Aktiviteter i 2019: 
 
Trafik og infrastruktur 

� Gennemgang/registrering af færdselsskiltenes tilstand med henblik på afdækning af omfang og 
eventuel mulighed for udbud. Registrering er afsluttet ultimo 2018. Færdselstavlerne er i 2019 
blevet opdelt i områder og det første område som var Svendborg Bys vestlige del er gennemført.  

� Gennemførelse af revisitering af lægekørslen i et forsøg på at mindske en forventet merudgift på 
området. Regnskab 2019 viser et mindre forbrug på ca. 30%.  

� Gennem arbejdet med ny klassefisering af de trafikfarlige skoleveje, blev der fortaget en ens 
vurdering af alle veje i hele kommunen. Dette arbejde har medført et mindre forbrug på 
skolekørsel på ca. 1,1 mio. kr.  

� Der er i samarbejde med planafdelingen, udarbejdet projektforslag til den Blå Kant.  

� Der er udarbejdet udkast til ny parkeringsstrategi, som forventes færdigbehandlet i 2020. 

� Der er indgået forpagtningsaftale omkring flyvepladsen på Tåsinge. 

� Der er udarbejdet udkast til afspærrings- og skilteplan for DGI Landsstævne 2021. 

� Udarbejdelse af en skovstrategi for alle de kommunalt ejede skove. 

 

Ejendomsservice 

� Implementering af ny struktur i forhold til distrikterne med virkning fra 1. januar 2019. 

� Færdiggørelse af besøgsrække til alle grene af Svendborg Kommune med henblik på 
samskabelse. 

� Gradvis implementering af økologi i rådhusets kantiner jf. politisk beslutning. 

� Forberedelser til landsstævnet i 2021. 

� Gennemførelse af 5 pilotprojekter i forhold til affaldssortering og genanvendelse. 

� Kompetenceudvikling indenfor bl.a. teknisk service. 
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Kommunale ejendomme 

� Den kommunale bygningsmasse har et fortsat stort behov for at indhente efterslæbet på 
vedligeholdelse. Der er samtidig en række funktionelle eller brugsmæssige forhold der presser sig 
på. Der arbejdes i videst mulige omfang på at tilgodese begge forhold, når budgetterne 
disponeres til bygningsvedligeholdelse. Brugerne af kommunens lokaler inddrages i 
planlægningen af vedligeholdelse, når det er muligt og giver mening. 

� Investeringerne i energiforbedringerne er under revurdering. Der er sat en udredning i gang, hvor 
det undersøges om kommunale solceller og varmepumper kan drives fra VE A/S – et selskab 
under Vand og Affald. 

 

 

Byg & BBR 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden. 
 

� Implementering af BR-18. 
 

� Certificeringsordning for brand og statik. 
 

� Afholdt dialogmøder med erhvervslivet (Rådgiver, Håndværker, Ejendomsmægler, landbrug). 
 
 

 
Plan og Udvikling 

 
Aktiviteter i 2019:  

� Planstrategi ’19. 

� Sommerhusområder. 

� Solceller / vindmøller. 

� Bosætningsstrategi. 

� Kommuneplan 2021-2033. 

� Kommuneplantillæg og lokalplaner. 

� Etablering af Lokaludvalg (§17, stk. 4-udvalg). 

� Liv i Min By. 

� Den Blå Kant. 

� Maritimt Kraftcenter. 

� Midlertidige aktiviteter på havnen. 
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 Erhverv 

 
Aktiviteter i 2019:  

Erhvervskontor 

� Realisering af målsætningerne i Erhvervspolitikken 2019-2022. 

� Styrke dialogen med det lokale erhvervsliv. 

� Fastholdelse af et stærkt tværkommunalt samarbejde om erhvervslivets rammevilkår. 

� Bidrage til Destinations Fyns konsolideringsprojekt vedr. implementering af Lov om 
Erhvervsfremme i.f.t. turisme. 

� Skabe et stærkt iværksættermiljø i Svendborg Kommune. 

 
Iværksætteri 

� Bidrag til skabelsen af et stærkt iværksættermiljø i Svendborg Kommune. 

� Fokus på de løbende aktiviteter i Fremtidsfabrikken 1 og 2. 

  
Havne og færger 

� Igangsætning af udviklingsprojekter for 3 områder:  
- Svendborg Havn i forandring 
- Lystsejlads/ ”Et øhav i verdensklasse Vol. 2” 
- Fremtidens Færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav 

� Implementering af Blue Star Marine certificering, så Svendborg Havn blev en 4-stjernet 
gæstehavn i 2019.  

� Indført ”All inklusive koncept” for vores gæstesejlere i Svendborg Havn og i lystbådehavnene. 

� Implementering af fremtidens betalingssystemer, så erhvervsskibe, fast liggende lystbåde samt 
gæstesejlere bliver mødt af simple og tidssvarende betalingsløsninger.  

� Realiseret Ø-hop 2019 med stor succes samt udvidelse af konceptet med endnu en ø. Herudover 
har vi styrket det mellemkommunale samarbejde og sikret økonomi til fortsættelse af øhop i 
2020. 

� Brændstofreducerende projekt på Højestene i samarbejde med Færgesekretariatet, SDU og 
SIMAC samt undersøgelse af markedet for miljøvenligt brændstof og partikelfiltre.  

 

Overførselsudgifter 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Huslejeindtægt for ældreboliger og Teknisk servicepersonale (Distrikt 8)  
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Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – Kort fortalt! 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  
(Mio. kr.)

Regnskab  
2018

Budget      
2019

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2019

 

 Serviceudgifter: 71,4 75,1 74,7 71,8

Jobcenter og Borgerservice 70,7 74,0 74,0 72,3

Statsfinansierede puljer og projekter 0,3 0,0 -0,7 -0,7

Øvrige serviceudgifter 0,4 1,0 1,0 0,1

Integrationsråd 0,0 0,1 0,4 0,1

 Overførselsudgifter: 862,6 902,5 902,7 902,4

Beskæftigelsesindsats 26,6 36,6 44,2 48,1

Sociale ydelser 368,7 377,7 370,3 368,6

Integration 8,7 24,0 24,0 9,9

Forsikrede ledige 111,3 103,8 103,8 116,4

Førtidspension 280,0 290,7 290,7 291,9

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 67,3 69,7 69,7 67,5

 I alt 934,0 977,6 977,4 974,2

 

 

Jobcenter og Borgerservice 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� For Borgerservice har der i 2019 fortsat været arbejdet med de udfordringer, der opstod i 
forbindelse med flytning til Biblioteket. Der er indført tidsbestilling og der er etableret et 
dokumentudleveringssystem, der aflaster presset på den personlige betjening. 2019 var også et 
valgår, hvilket har medført merarbejde bl.a. i forbindelse med håndtering af brevstemmer.  
 

� På Jobcenter-området har der været fokus på at arbejde med driftsunderstøttende tiltag, der skal 
sikre rettidighed i samtaler og tilbud, så borgerne får den indsats, de har ret og pligt til.  
 
 

 
Integrationsråd 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Der har i Integrationsrådet været særligt fokus på strategiarbejde, herunder hvorledes 
integrationsrådet kan bidrage aktivt til kvalificering af den lokale integrationsindsats. Derudover 
har integrationsrådet afviklet en succesfuld international festival, med masser af skøn mad og 
underholdning. 
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Beskæftigelsesindsats 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Der har i 2019 været fokus på at arbejde med den virksomhedsrettede indsats for stort set alle 
målgrupper. Virksomhedsrettede indsatser med fokus på ordinære timer har været og vil fortsat 
være et centralt element i beskæftigelsesindsatsen – også for borgere, der befinder sig lidt 
længere fra arbejdsmarkedet.  
 

� Der er i 2019 arbejdet med justeringer af tilbudsviften. 
 

� På tværs af forvaltningerne er der sat fokus på unges mentale sundhed, der blandt andet har 
resultatet et internt unge-tilbud ”Min plan”, der kører som et års pilotprojekt, hvorefter det 
evalueres. 

 
 
 

Sociale Ydelser 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder for 
eksempel sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og flekslønstilskud. 

 
� Der er kontinuerligt fokus på at digitalisere og systematisere udbetaling af ydelser, og sikre at 

borgerne får den ydelse, de er berettiget til. 
 
 
 

Integration 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� I 2019 er der arbejdet med at få øget andelen af integrationsborgere, der kommer i uddannelse 
eller beskæftigelse. 
 

� Der har været fokus på at udbrede kendskabet til integrationsgrunduddannelsen (IGU), ikke blot i 
private virksomheder, men også i kommunale, hvor der er 17 elever i gang inden for social- og 
sundhedsuddannelsesområdet. I 2020 startes yderligere et forløb og der har i 2019 været fokus 
på at finde de egnede kandidater. Der har blandt andet været arbejdet sammen med kommunens 
interkulturelle team om et særligt kvindeprojekt, der havde til formål at øge kvindernes 
arbejdsmarkedstilknytning. 
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Forsikrede Ledige 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Der er i 2019 arbejdet med jobrettede samtaler med fokus på cv og jobsøgning for de borgere, 
der alene har ledighed som en udfordring. For borgere, der er ufaglærte eller har forældede 
kompetencer har der været fokus på målrettet opkvalificering inden for brancher med gode 
beskæftigelsesmuligheder. 

 

 

Førtidspension 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til førtidspension. 
 
 

Boligsikring, Boligydelse og Personlige Tillæg 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til boligsikring og boligydelse samt 
kommunens udgifter til personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister. 
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Børne – og Ungeudvalget – Kort fortalt! 
 

Børne- og Ungeudvalget (Mio. kr.)
Regnskab  

2018
Budget      
2019

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2019

 

 Serviceudgifter: 972,9 931,1 935,0 935,5

Skole og Uddannelse 511,5 495,0 503,8 492,5

Dagtilbud 233,4 221,6 213,0 223,9

Familie, Børn og Unge 228,0 214,5 218,2 219,1

 Overførselsudgifter: -1,8 1,8 1,8 -1,3

Familieafdelingen -2,4 1,1 1,1 -1,9

Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,6 0,7 0,7 0,6

 I alt 971,1 932,9 936,8 934,2

 

Skole og Uddannelse 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Tilpasning af strukturen på specialundervisningsområdet 
Overordnede ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer godkendt af Børne- og 
Ungeudvalget. Justeret struktur samt ændret ressourcemodel med virkning fra 1. aug. 2020. 
 

� Udskoling og overgang til ungdomsuddannelserne 
Vedtagelse af ny uddannelsespolitik i 2019. 
Opstart af Science linjen som ny udskolingslinje pr. 1. aug. 2019. Endnu en udskolingslinje; 
Verdenslinjen er planlagt med opstart 1. aug. 2020. 
 

� Digitalisering i folkeskolen 
Kommunikations- og samarbejdsplatformen AULA blev taget i brug, herunder integration til 
tilhørende systemer. 
 

� STEM (Science, Teknologi, Engineering og Matematik)  
Styrkelse af STEM-netværket via faglig ledelse fra UCL. 
Samarbejde om fondsansøgning om projekt Engineering i skolen 
 

� Forårs SFO 
Beslutning om forårsSFO med opstart 1. april 2020. Udarbejdelse af pædagogisk og praktisk 
grundlag. Planlægning af fælles temadag og materiale til forældre. 
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Dagtilbud 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Ny dagtilbudsreform med styrket pædagogisk læreplan 
Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i styrket pædagogisk læreplan samt ny skabelon 
til udarbejdelse af en pædagogisk læreplan pr. dagplejegruppe og børnehus.  
 

� Ny ledelsesstruktur 
Pr. 1. januar 2019 blev antallet af kommunale dagtilbudsområder med børnehuse reduceres fra 
fem til fire. 
 

� Ny budgetmodel  
Ny budgetmodel for kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse, gældende fra 1. januar 
2020, tilgodeser børnehusenes forskellige vilkår.  
 

� Forårs SFO  
Beslutning om forårsSFO med opstart den 1. april 2020. Udarbejdelse af pædagogisk og praktisk 
grundlag i samarbejde med Skole og Uddannelse.  

� Politisk godkendte indsatsområder  
Trivselsvurderinger, kortlægninger og sprogvurderinger bidrager til at sætte retning for 
handlinger og tiltag i dagplejegrupper og børnehuse. 

 

 Familie, Børn og Unge 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Mere fokuseret indsats i Familieafdelingen: Der er arbejdet med et styrket fokus på kvalitet og 
lovmedholdelighed i sagsbehandlingen, herunder fokus på sammenhæng mellem barnets behov 
og den indsats der iværksættes 
 

� Task Force forløb i Familieafdelingen: Task Force forløbet er afsluttet, og anbefalingerne har 
dannet afsæt for temaerne i Udviklingsplan 2020. I Task Force forløbet er der bl.a. arbejdet med 
kvalitet i sagsbehandlingen og tværgående samarbejde 
 

� Bedre datagrundlag til ressourcestyring: DUBU 3.0 er implementeret, hvilket har forbedret 
datagrundlaget markant.   
 

� Sammenhængende kommunal ungeindsats og forberedelse til den nye forberedende 
grunduddannelse (FGU): Den lovpligtige sammenhængende kommunale ungeindsats er blevet 
forankret i Ungekontakten. Der er udarbejdet arbejdsgange for håndteringen af FGU’ en, og FGU 
Syd- og Midtfyn er blevet understøttet i oprettelsen af uddannelsen. 
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Kultur- og Fritidsudvalget – Kort fortalt! 

 

Kultur- og Fritidsudvalget (Mio. kr.)
Regnskab  

2018
Budget      
2019

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2019

 

 Serviceudgifter: 73,2 79,6 78,6 77,3

Kultur og Fritid 37,9 44,9 43,0 42,6

Undervisnings- og Kulturinstitutioner 35,3 34,7 35,6 34,7

 I alt 73,2 79,6 78,6 77,3

 

Kultur og Fritid 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Det lokale kultur- og fritidsliv er understøttet med vejledning, puljetilskud mv. 
 

� I samarbejde med en række lokale kulturaktører, er der udarbejdet og politisk vedtaget seks 
konkrete spor på kulturområdet, der vil blive udmøntet til handleplaner. 
 

� Det nyetablerede Svendborg Musikudvalg et kommet godt fra start og arbejder frem mod 
konkrete handlinger, der skal udvikle musikområdet i Svendborg 
 

� Der er vedtaget en ny facilitetsproces for anlægsønsker indenfor idræt og bevægelse 
 

� Det samlede puljeudbud på fritidsområdet er revideret 
 

� Der er indgået samarbejdsaftaler med de prioriterede klubber, etableret trænernetværk og 
gennemført organisationsudvikling af klubberne under Team Danmark aftalen 
 

� Planlægningen af DGI Landsstævne 2021 skrider planmæssigt fremad 
 

� Den første fælles prisfest på tværs af kultur, idræt og spejdere er afviklet 
 

� Forsøg med tilskud til vinter- og efterårsferieaktiviteter er vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 
med virkning fra 2020 
 

� De første medlemstal og data på aktive borgere i Svendborg i regi af Bevæg dig for livet er 
udarbejdet 
 

� Projekt med fokus på Åben skole-samarbejde etableret i samarbejde med Skoleafdelingen 
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Undervisnings- og Kulturinstitutioner  

 
Aktiviteter i 2019: 
 
Bibliotek 

� Implementering af sammen flytningen mellem bibliotek og borgerservice herunder øget fokus på 
mental sundhed/arbejdsmiljø. 
 

� Indgåelse af samarbejdsaftale med kommunens skoler og eReolen GO. 
 

� Mental sundhed for borgerne med eventen Maden mellem os i samarbejde med DR. 
 

� Readcycling eller ”Giv og tag en bog” tager udgangspunkt i bæredygtighed og FN’s verdensmål. 
 

� Fuld udrulning af betaling via MobilePay. 
 

� Bogmesse for 1200 børn fra indskolingen med bøger skrevet og udarbejdet af børnene selv. 
 

� Musikbibliotekets 50 års jubilæumsfest. 
 

Musikskolen 

� Konsolideret elevtallet trods gennemslag af prisstigning på 10%. 
 

� Fortsat deltaget i det Fynske talentarbejde og samtidig styrket vores lokale talentlinje. 
 

� Fastholdt og udviklet samarbejder med eksterne parter som eksempelvis Folkeskolen, 
Privatskoler, SPULT, Sydfyns Kulturforening, Naturama og Svendborg Gymnasium. Der har været 
et særligt fokus på udarbejdelse af relevante tilbud til Forårs SFO, der, indtil videre, er igangsat 
på Thurø og Skaarup skoler. 
 

� Gennemført nødvendige omstruktureringer af ”Musik til Svend” som følge af Forårs SFO. 
 

� Igangsat projekt Folke”Kultur”skole i samarbejde med Skaarup skole med bl.a. tværfaglige 
udviklingsprojekter i form af ”Matemusik” og, på længere sigt, ”Dansk og Musik”. 
 

� Repræsenteret i Danske Musik og Kulturskoler, Region Syd i kraft af næstformandsposten i 
bestyrelsen. 
 

� Igangsat arbejdet med organisering og strukturering af ”international Børnekomponistfestival” 
der tænkes gennemført for første gang i jubilæumssæsonen 20-21 
 

� Indledt samarbejde med Baggårdsteatret omkring projekt ”Fjeren og Rosen” til Landsstævne i 
2021. 

 

Ungdomsskole 

� I alt blev der lanceret fire Erhvervspakker for de unge. Nordea fonden bidrager dertil med 0,5 
mio. kr. til udvidelse og videreudvikling af erhvervspakkerne i 2020. 
 

� Projekt politisk mesterlære kom godt fra start med 41 unge ansøgere og 14 politikere.  
 

� Knallertkørekort undervisningen blev reorganiseret og forenklet med tilfredse elever, forældre og 
undervisere til følge. 
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Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt! 
 

Social- og Sundhedsudvalget (Mio. kr.)
Regnskab  

2018
Budget      
2019

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2019

 

 Serviceudgifter: 942,4 941,5 948,5 963,8

Ældreområdet 552,6 557,1 558,1 562,1

Socialområdet 305,6 301,0 306,1 316,3

Sundhedsfremme og forebyggelse 84,2 83,4 84,3 85,4

 Overførselsudgifter: 234,7 220,7 220,6 217,9

Socialområdet -12,9 -6,4 -6,4 -11,7

Sundhedsfremme og forebyggelse 247,6 227,1 227,0 229,6

 I alt 1.177,1 1.162,2 1.169,1 1.181,7

 

Ældreområdet 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Demens: Ældreområdet arbejder fortsat med udvikling af demensområdet, bl.a. via en række 
igangværende statsfinansierede projekter og i samarbejde med forskellige aktører, herunder 
forskningsmiljøer på SDU og UCL. Svendborg Kommune vil være demensvenlige og uddanner i 
øjeblikket civilsamfundet til demensvenner.  
 

� Forebyggende indsatser på ældreområdet: Ældreområdet har fortsat fokus på forebyggende 
indsatser, herunder at begrænse antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser. Bl.a. er 
projektet ”Akutplads i borgerens eget hjem” i gang. Akutteamet er nu døgndækkende, og der er 
fokus på ansættelse af faste læger på kommunens plejecentre. 
 

� Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet: Der arbejdes rehabiliterende på alle 
områder af ældreområdet, og det samlede antal borgere, der modtager hjemmehjælp eller 
hverdagsrehabilitering er mindre nu, end da rehabilitering blev indført i Svendborg Kommune i 
2011. Medarbejdere på ældreområdet deltager fortsat løbende i uddannelse i rehabilitering. 
 

� Bolighandlingsplan på ældreområdet: Ældreområdet udarbejder årligt en bolighandlingsplan 
for at kunne imødekomme fremtidige behov for boliger. Planen udarbejdet i 2019 viser bl.a., at 
der i 2023 vil være behov for yderligere pleje- og demensboliger, men at der fortsat er behov for 
en fleksibel boligmasse. 
 

� Gode rammer for fremtidens ældreliv: Masterplan for ældreområdet beskriver, hvilke 
retninger vi skal prioritere i forhold til at sikre et velfungerende og bæredygtigt ældreområde 
også i fremtiden.  
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Socialområdet 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Udmøntning af handicappolitik: Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes 
overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. 
Socialafdelingen arbejder kontinuerligt med at udmønte Handicappolitikken. Udmøntningen sker 
også i andre afdelinger i kommunen, idet Handicappolitikken er en tværgående politik.  

 

� Udmøntning af politik for socialt udsatte borgere: Politikken er en overordnet 
retningsgivende politik, der skal sikre høj kvalitet samt en målrettet og koordineret indsats over 
for socialt udsatte borgere. Målet med politikken er at understøtte udsatte borgeres muligheder 
for at leve en tilværelse så tæt på egne ønsker som muligt. 
 

� Etablering af fleks boliger på det sociale område: Socialafdelingen påbegyndte i 2019 
projekteringen af 6 boliger til borgere med behov for midlertidig botilbud. Grundet fund ved de 
arkæologiske undersøgelser blev projektet udskudt og forventes at være færdigt i 2020. 

 

� Økonomisk fokus: I løbet af 2019 har Socialafdelingen udmøntet besparelser i henhold til 
budgetforliget. Socialafdelingen har desuden arbejdet strategisk med at sikre langsigtet 
økonomisk balance i hele afdelingen, der medtager konsekvenser ved rammebudgettering. 
 

� Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi (Fælles Afsæt): Siden efteråret 2014 har 
Socialafdelingen arbejdet med at udvikle den rehabiliterende tænkning og praksis på tværs af 
afdelingen. Socialafdelingen har i 2019 iværksat forskellige tiltag for at understøtte det 
rehabiliterende arbejde i hele afdelingen. 

 
� Implementering af dokumenterede metoder: Med projektstøtte fra Socialstyrelsen 

igangsatte Socialafdelingen i foråret 2019 implementeringen af to dokumenterede metoder - 
Critial Time Intervention (CTI) og Social Færdighedstræning (SFT). Metoderne anvendes på 
bostøtte området (borgere som bor i eget hjem og modtager socialpædagogisk støtte). 

 

 Sundhedsfremme og forebyggelse 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Sundhedsaftale 2019-2023. Arbejde med organisering af den nye sundhedsaftale. 
 

� Dialogmøde vedr. børn og unge som pårørende. Afholdt dialogmøde med et udvalg af 
frivillige social foreninger som har tilbud til målgruppen.  
 

� Fejring af den frivillige social verden. Beslutning om afholdelse af en fejringsfest af den 
frivillige sociale verden samt planlægning af festen.  
 

� Vækstklinikken i Sundhedsplejen. Tilbud til alle familier med børn, hvis vægt ligger uden for 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Tilbuddet omfatter individuel tilrettelagt handlingsplan for børn 
og unge, som vejer enten for meget eller for lidt. Der tages udgangspunkt i fysiske, psykiske og 
sociale problemstillinger og der arbejdes tæt sammen med f.eks. psykologer, sagsbehandlere, 
ergo- og fysioterapeuter, familierådgivere, praktiserende læger og børne- og ungepsykiatrien 
 

� Nyt Forældreforberedende tilbud. Tilbud til alle førstegangsforældre. Forældrene indbydes til 
hold på 8-10 deltagere, som starter op umiddelbart efter fødslen. Sundhedsplejersken fungerer 
som facilitator. Kursets formål er at styrke forældrerollen ved bl.a. at formidle viden om barnets 
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normale udvikling, mulige udfordringer og hvor man kan søge hjælp, hvis problemer opstår. 
Endvidere fokuseres på netværksdannelse. 
 

� Omlægning af hjerneskadeområdet. I træningsafdelingen har der igennem året været et 
markant fokus på kortlægning af hjerneskadeområdet, med henblik på at kunne gennemfører en 
omlægning af tilbuddene først i det nye år. 
 

� Implementeringen af 7 dagsreglen. Fortsat implementering af 7 dagsreglen i 2019 med fokus 
på genoptræning på avanceret niveau. Dette gav anledning til et internt servicetjek af hvordan 
der differentieres mellem niveauerne, sikre den rette kvalitet, samt efterlever reglerne om tidlig 
opstart. Den samlede konklusion er, at træningsafdelingen efterlever retningslinjerne for 7 
dagsreglen, og at der er de fornødne kompetencer i afdelingen til at gennemfører genoptræning 
på både basalt og avanceret niveau. 
 

� Styrket samarbejde med privat praktiserende tandlæger. I tandplejen har der været fortsat 
fokus på at styrke samarbejde med praktiserende tandlæger. Omdrejningspunktet har været 
generelt styrket samarbejde samt at udvikle en fælles faglighed bl.a. vedr. tandplejemæssige 
forhold vedr. børn og unge som ligger i Regionalt regi.  
 

� Teamstruktur. Tandplejen har arbejdet videre med etableringen af teamstruktur. Tandplejen 
arbejder med udviklingen af de fire selvstyrende teams hhv. administration, omsorgs- og udsatte 
tandplejen, specialtandplejen og børn og unge tandpleje.    
 

� Styrket indsats vedr. tandbørstning og forebyggelse hos småbørn og teenagere. Der er 
afsat faste ressourcer til at varetage denne opgave. Den løses primært af klinikassistenter. 

 
� Styrket indsats på tobaksområdet. Der er en stigning i antal henvisninger til kommunalt 

rygestoptilbud. Stigningen skyldes bl.a. stigende cigaretpriser, kommunalt tilskud til 
nikotinsubstition/rygestopmedicin samt et styrket regionalt samarbejde mellem sygehuse og 
kommuner. I 2019 blev der etableret samarbejde med Socialområdet, hvor der afholdes 
rygestopkurser på udvalgte områder indenfor socialområdet. Sundhedshuset har indgået 
samarbejde med folkeskolerne og SSP om at tilbyde alle 7. klasser et fælles event, hvor fokus fra 
Sundhedshuset er på forebyggelse af rygestart.  

 
� Implementering af regionale forløbsprogrammer. Januar 2019 overtog kommunerne 

opgaven, med at tilbyde patientskole på diabetesområdet, fra sygehusene. Det var en 
opgaveflytningen på baggrund af forløbsprogrammet for mennesker med diabetes. I begyndelsen 
af 2019 vedtog man i Sundhedsaftaleregi desuden en opgaveflytning i forbindelse med 
forløbsprogrammet for mennesker med Hjertesygdom. Opgaveflytningen medføre at kommunen 
bl.a. skal tilbyde forebyggelses/rehabiliteringstilbud til en bredere målgruppe. Tendensen med 
overdragelse af opgaver fra sygehus til kommune er i vækst.   
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Økonomiudvalget – Kort fortalt! 

 

Økonomiudvalget (Mio. kr.)
Regnskab  

2018
Budget      
2019

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2019

 

 Serviceudgifter: 169,1 183,8 193,2 167,1

Administration 121,1 114,4 117,4 100,4

IT 38,6 60,0 66,4 54,8

Beredskab og indsatsledelse 9,4 9,4 9,4 11,9

 Overførselsudgifter: 13,3 14,9 14,9 10,0

Seniorjob 13,3 14,9 14,9 10,0

 I alt 182,4 198,7 208,1 177,1

 

Administration 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Effektivt indkøb via compliance, professionaliseret indkøbsadfærd og øget digitalisering  
Ledelsesinformation på indkøb og udbud er fortsat udvidet i 2019 med måling af e-handelsgrad 
på indkøbsaftalerne. Der har i årets løb ligeledes været sat fokus på den decentrale 
indkøbsadfærd, hvor særligt ny fødevareaftale har sat et naturligt fokus på dialog om 
indkøbsorganisering og indkøbskompetence hos decentrale enheder. 
 
Øvrige fokusområder i 2019 har dels været udmøntningen af Økonomiudvalgets beslutning om 
udarbejdelse af retningslinjer for køb eksterne konsulenter og dels den begyndende 
implementering af Erhvervspolitikkens delmål om lokalkøb, herunder i forhold til 
fødevareleverandører. 
 

� Ledelsesinformation (LIS) 
Der er udviklet et koncept for ”LIS i Direktionen”, som både håndterer de interne arbejdsgange 
og processer effektivt og samtidig præsenterer ledelsesinformation på en let tilgængelig og 
overskuelig måde. Ledelsesinformationen er tilgængelig på kommunens intranet og det drøftes 
kvartalsvis i Direktionen ifm. koncernrapporten. En række aktører, både i SØID og decentralt, har 
bidraget til arbejdet med Ledelsesinformation og har således været medvirkende til at målene for 
2019 er indfriet. 

 
� Rammestyring  

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 blev det besluttet at tilpasse kommunens 
rammestyringsmodel hvilket indebærer, at der ikke automatisk reguleres for udgifter afledt af 
den demografiske udvikling på dagtilbuds-, skole-, ældre- og handicapområdet. Fra og med 2020 
er der ikke afsat midler til imødegåelse af et demografisk udgiftspres primært på dagtilbuds-, 
ældre- og voksenhandicapområdet. Fra politisk side blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen 
af budget 2020 afsat midler til demografi for 2020. 

 
� Økologi 

Økologi er gradvist blevet implementeret i kantinernes indkøbsprogram. Kantinerne er underlagt 
en bindende SKI-aftale, som blev indgået i 2019. Økologiske råvarer er blevet billigere, og det 
forventes, at målsætningen om 30% økologi kan opfyldes, indenfor de nuværende økonomiske 
rammer, men det forudsætter, at SKI-aftalen følges. Dog er der fortsat aftaler med lokale 
fødevareleverandører som også leverer økologiske produkter til kantinerne. 
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It 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� I-sikkerhed og IT sikkerhed 
I 2019 er det i høj grad lykkedes at etablere ledelsesstyring af I-sikkerhedsområdet ved at der er 
udviklet et årshjul, hvor både fagledere med ansvar for persondata og lederen af IT, Data og 
digitaliseringsafdelingen med ansvaret for it-infrastrukturen, har ansvar for planlagte opgaver. 
 
Der bliver løbende arbejdet med risikovurdering, så de faglige ledere og IT, laver tiltag der gør at 
risikoen reduceres til et acceptabelt niveau. 
 
Dette samt generel awareness for alle ledere på arbejdet med ISO27001 principperne gør at der 
tages hånd om de udfordringer der løbende vil komme på I-sikkerhedsområdet. 

 
 

 Beredskab og indsatsledelse 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Svendborg kommunes beredskabsafdeling overgik til Beredskab Fyn pr. 1. januar 2016 
 

� Ni fynske kommuner besluttede i dec. 2018, at udvide det fælles fynske erhvervssamarbejde. I 
den forbindelse blev der vedtaget en ny fordelingsnøgle for Beredskab Fyns budget. 
Fordelingsnøglen blev med en vedtægtsændring i Beredskab Fyn (maj 2019) ændret fra 
nettoregnskaber til indbyggertallet i de enkelte kommuner. Svendborg Kommunes bidrag til 
Beredskab Fyn steg dermed med 2,2 mio. kr. Merforbrug på Beredskab Fyn modsvares delvist af 
mindreforbrug vedr. Film Fyn A/S på 1,2 mio. kr. 

 

Overførselsudgifter 

 
Aktiviteter i 2019: 
 

� Kommunens udgifter til seniorjob og kompensationsydelse. Antallet af personer i seniorjob og på 
kompensationsydelse er i 2019 faldet. 

� Ekstra indsats medførte en merindtægt vedr. berigtigelser for refusion på særligt dyre 
enkeltsager for 2015-2018. 
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Hoved- og nøgletal 

 
 
Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019 

Regnskabsopgørelse: 

    

Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = indtægt) -101,9 -96,9 -171,4 -141,3 
Resultat af det skattefinansierede område (inkl. lån)  
Resultat af det skattefinansierede område (ekskl. lån) 

46,0 
23,5 

11,7 
38,9 

-57,5 
-76,4 

-34,3 
-57,8 

Resultat af forsyningsvirksomheder (Svendborg Affald)  6,8 3,7 1,2 2,5 

- = indtægt og + = udgift       

Balance, aktiver 

    

Anlægsaktiver  3.436,4 3.409,8 3.411,5 3.381,7 

Omsætningsaktiver 336,5 331,1 258,4 318,6 

Likvide aktiver -48,1 -35,6 -35,2 -13,3 

Balance, passiver 
    

Egenkapital 1.666,2 1.598,8 1.578,9 1.447,1 

Hensatte forpligtelser  474,8 484,0 458,5 550,8 

Langfristet gæld  1.245,7 1.272,6 1.321,8 1.340,8 

- Heraf ældreboliger 223,2 212,3 202,7 192,1 

Kortfristet gæld  329,6 340,4 296,4 338,9 

Gennemsnitlig likviditet  
(Social- og indenrigsministeriet) 

 
146,8 

 
117,6 

 
126,5 

 
155,3 

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

 
-0,8 

 
-0,6 

 
-0,6 

 
-0,2 

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

 
21,3 

 
21,7 

 
22,6 

 
23,0 

Skatteudskrivning 
    

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 148.960 150.550 153.669 154.717 

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

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

Indbyggertal (Cpr. - Ultimo)  

 
58.510 

 
58.698 

 
58.599 

 
58.296 

 
Gennemsnitslikviditet – udregnet efter Social- og indenrigsministeriets bestemmelser: 
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Regnskabsopgørelse 

 

Note Regnskabsopgørelse i mio. kr.
Regnskab 

2018
Budget   
2019

Korr. 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Regnskab 
2019         

inkl. art 9 ')

Det skattefinansierede område:

Indtægter 

Skatter -2.649,3 -2.657,4 -2.657,4 -2.657,9 -2.657,9

Generelle tilskud mv. -1.109,4 -1.104,8 -1.109,7 -1.121,1 -1.121,1

Indtægter i alt -3.758,7 -3.762,2 -3.767,1 -3.779,0 -3.779,0

2-4 Serviceudgifter 

Miljø- og Naturudvalget 13,4 14,3 13,8 13,1 13,1

Teknik- og Erhvervsudvalget 277,2 269,9 273,8 273,8 265,4

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 71,5 75,1 74,7 71,8 72,0

Børne- og Ungeudvalget 972,9 931,1 935,0 935,5 944,0

Kultur- og Fritidsudvalget 73,2 79,6 78,6 77,3 77,5

Social- og Sundhedsudvalget 942,4 941,5 948,5 963,8 989,4

Økonomiudvalget 169,1 183,8 193,2 167,1 140,9

Serviceudgifter i alt 2.519,7 2.495,2 2.517,6 2.502,4 2.502,3

Overførselsudgifter 1.098,9 1.130,5 1.130,7 1.119,9 1.120,0

Driftsudgifter i alt 3.618,6 3.625,8 3.648,3 3.622,3 3.622,3

5 Rente -31,3 22,5 21,3 15,4 15,4

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -171,4 -114,0 -97,5 -141,3 -141,3

3/6 Anlægsudgifter, netto

Køb og salg -10,2 -19,5 -43,5 -20,0 -20,0

Veje og trafiksikkerhed 24,2 31,0 35,6 24,9 24,9

Havne og færge 14,1 19,2 28,1 16,1 16,1

Kultur, fritid og idræt 1,9 1,0 3,3 1,5 1,5

Natur, miljø og klima 1,1 2,7 2,3 4,1 4,1

Borgernære serviceområder 53,0 58,3 68,6 46,8 46,8

Energi 7,2 13,6 5,8 5,3 5,3

Byudvikling 2,8 9,2 11,2 4,1 4,1

Administration 0,9 3,1 12,2 0,7 0,7

Anlægsudgifter i alt 95,0 118,6 123,6 83,5 83,5

RESULTAT AF DET SKATTEFIN. OMRÅDE -76,4 4,6 26,1 -57,8 -57,8

Det brugerfinansierede område:   

Svendborg Affald A/S 1,2 2,5 2,5

RESULTAT AF DET BRUGERFIN. OMRÅDE 1,2 0,0 0,0 2,5 2,5

RESULTAT -75,2 4,6 26,1 -55,3 -55,3

Note Finansieringsoversigt i mio. kr.
Regnskab 

2018
Budget   
2019

Korr. 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Regnskab 
2019         

inkl. art 9 ')

Resultat i alt -75,2 4,6 26,1 -55,3 -55,3

7 Afdrag på lån 751,2 107,2 392,4 392,4 392,4

7 Låneoptagelse -732,3 -68,5 -386,1 -368,9 -368,9

8 Finansforskydninger 52,9 14,2 36,6 14,6 14,6

Kursreguleringer 3,0 -4,7 -4,7

Ændring i likvide aktiver -0,4 57,5 69,0 -21,9 -21,9

1

 

- = indtægter og + = udgifter  

 *) Regnskab 2019 inkl. art 9 er regnskabsresultat inkl. interne omposteringer under serviceudgifter. 



Regnskab	2019	 	

 

29 

 

Balance  
 

 

Kautions- og garantiforpligtelser udgør 3.122,6 mio. kr.  – Øvrige forpligtelser / eventualrettigheder mv. se noter. 

Primo Ultimo
2019 2019

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

9 Materielle anlægsaktiver

 Grunde 267,9 266,5

 Bygninger 1.111,1 1.175,0

 Tekniske anlæg mv. 156,1 156,8

 Inventar 9,4 9,1

 Anlæg under udførelse 170,2 64,1

I alt 1.714,7 1.671,5

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 0,0 0,0

10 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

 Langfristede tilgodehavender 1.812,5 1.705,9

 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) 1,7 4,3

I alt 1.814,2 1.710,2

9/11 OMSÆTNINGSAKTIVER

 Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 82,6 74,5

 Tilgodehavender hos staten 11,7 2,9

 Tilgodehavender i øvrigt 173,0 190,5

 Værdipapirer 50,4 50,7

I alt 317,7 318,6

12 LIKVIDE AKTIVER

Likvide beholdninger -35,2 -13,3

I alt -35,2 -13,3

AKTIVER I ALT 3.811,4 3.687,0

PASSIVER

13 EGENKAPITAL

 Modpost for takstfinansierede aktiver 2,8 2,5

 Modpost for selvejende institutioners aktiver 88,6 86,0

 Modpost for skattefinansierede aktiver 1.705,9 1.657,5

 Balancekonto -96,3 -298,9

I alt 1.701,0 1.447,1

HENSATTE FORPLIGTIGELSER

 Tjenestemandspensioner, arbejdsskade m.v. 458,5 550,8

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

 Langfristede gældsforpligtelser 1.321,8 1.340,8

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

 Aktiver og passiver tilhørende fonde, legater m.v. 9,1 9,4

15 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER

 Gæld til Staten 17,7 17,4

 Øvrig kortfristet gæld 303,3 321,5

I alt 321,0 338,9

PASSIVER I ALT 3.811,4 3.687,0

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  

2018
Budget      
2019

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2019

 

  Skatter: -2.649,3 -2.657,4 -2.657,4 -2.657,9

Indkomstskat -2.405,4 -2.432,5 -2.432,5 -2.432,7

Grundskyld og dækningsafgift -190,0 -200,0 -200,0 -199,9

Øvrige skatter og afgifter -53,9 -24,9 -24,9 -25,3

 

Generelle tilskud, moms m.v.: -1.109,4 -1.104,8 -1.109,7 -1.121,1

Skatter og generelle tilskud mv. i alt -3.758,7 -3.762,2 -3.767,1 -3.779,0  
 
 
Det samlede regnskab for skatter og generelle tilskud viser en merindtægt på 16,8 mio. kr. i forhold til 
vedtaget budget. I forhold til korrigeret budget viser regnskabet en merindtægt på 11,9 mio. kr. 
 
Skatter: 
Regnskabet for indkomstskat er opgjort på baggrund af ”det statsgaranterede grundlag”, som Byrådet 
besluttede ved budgetvedtagelsen for 2019. Indtægter fra indkomstskatter er dermed som budgetteret. 
Udgifter til medfinansiering af nedslag i indkomstskatten - ”det skrå skatteloft” - blev lidt mindre end 
budgetteret. Dette har medført en mindreudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.  
 
Regnskabet for grundskyld og dækningsafgift viser en netto mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til 
vedtaget budget. Mindre indtægten skyldes primært tilbagebetaling af opkrævet grundskyld for tidligere 
år. SKAT har i årets løb ændret ejendomsvurderingen med tilbagevirkende kraft og det har medført krav 
om tilbagebetaling af grundskyld.   
 
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”. 
 
 
Tilskud, udligning og moms: 
Generelle tilskud, udligning og nettoudgifter på momsrefusionsordningen viser en samlet merindtægt på 
16,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.  Afvigelsen dækker bl.a. over en midtvejs- og efterregulering af 
det generelle bloktilskud, efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, periodeforskydning vedr. et 
modregningskrav fra staten samt et overgangstilskud vedr. nye enhedsbeløb i beregningen af 
udgiftsbehovet. I overskrifter: 
 

�    2,1 mio. kr. Generel midtvejsregulering bloktilskud 2019 
�  - 9,4 mio. kr. Reguleringer vedr. beskæftigelsestilskud  
�    2,6 mio. kr. Efterregulering af KMF for 2018    
�    7,7 mio. kr. Udskudt modregning af statstilskud vedr. salg af aktier i NGF Nature Energy 
�    9,5 mio. kr. Overgangstilskud vedr. nye aldersbestemte kriterier i udgiftsbehov 
�    1,2 mio. kr. Tilskud til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre 
�    1,5 mio. kr. Regulering af udviklingsbidraget til regionen 
�    1,1 mio. kr. Merindtægter på momsrefusionsordningen 

  16,3 mio. kr. 
 
Heraf er der i løbet af året givet en negativ tillægsbevilling på netto 4,9 mio. kr.  
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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 7,2 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 2018 på 20,1 mio. kr., samt tillægsbevillinger på 2,3 mio. kr. er 
der et mindreforbrug på netto ca. 15,2 mio. kr. (restkorrigeret budget).  

I forbindelse med behandling af overførsler til 2020, er der fundet finansiering af særlige økonomiske 
udfordringer m.v. (Note 3), hvorefter der netto er bevilget/overført 32,6 mio. kr. til serviceudgifter i 
2020. 

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    

2018
Budget      
2019

Korrigeret   
budget

Regnskab    
2019

Regnskab  
2019,         

inkl. art 9
 

Miljø- og Naturudvalget

Natur og Miljø 13.411 14.267 13.838 13.145 13.145

Miljø- og Naturudvalget i alt 13.411 14.267 13.838 13.145 13.145
 

Teknik- og Erhvervsudvalget

Center for Ejendommme og Teknisk Service: 238.177 227.504 228.323 226.816 218.307
- Trafik og infrastruktur 80.019 87.411 90.206 81.678 81.679
- Ejendomsservice 113.592 113.647 113.302 111.570 111.570
- Kommunale ejendomme 39.352 26.446 24.815 33.568 25.058
- Havne og Færger 5.214

Byg og BBR 8.826 7.705 8.963 8.035 8.058
Plan og udvikling 30.205 16.848 14.260 14.938 14.938
Erhverv - 17.865 22.293 24.038 24.079
- Erhverskontor - 13.677 18.254 18.407 18.407

- Iværksætteri - -783 -710 970 974

- Havne og Færger - 4.971 4.749 4.661 4.698

Teknik- og Erhvervsudvalget i alt 277.208 269.922 273.839 273.827 265.382

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  
Jobcenter og Borgerservice: 71.461 75.071 74.659 71.755 71.968
- Jobcenter og Borgerservice 70.707 73.972 74.040 72.270 72.478

- Statsfinansierede puljer og projekter 347 0 -708 -715 -715

- Øvrige serviceudgifter 376 986 986 145 150
- Integrationsråd 31 113 341 55 55

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 71.461 75.071 74.659 71.755 71.968   
- = indtægter og + = udgifter  
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1.000 kr.
Regnskab    

2018
Budget      
2019

Korrigeret   
budget

Regnskab    
2019

Regnskab  
2019,         

inkl. art 9

Børne- og Ungeudvalget

Skoleområdet: 511.463 494.951 503.739 492.523 497.657
- Skoler 450.305 438.463 443.945 435.049 436.768

- PPR 72.044 68.260 70.804 69.344 69.414

- Rammeinstitutioner -10.886 -11.772 -11.010 -11.870 -8.525

Dagtilbud 233.438 221.629 212.997 223.837 224.795
Familie og uddannelse: 227.976 214.469 218.221 219.088 221.538
- Familie 169.593 187.316 188.542 193.637 194.029

- Specialundervisning for voksne 21.900 20.004 20.015 19.201 19.201

- Specialinstitutioner 3.048 1.214 1.497 47 429

- Rammeinstitutioner -7.794 -6.233 -4.961 -4.772 -3.119

- Administration 31.605 1.940 2.862 2.669 2.669

- Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.624 10.228 10.266 8.306 8.329

Børne- og Ungeudvalget i alt 972.877 931.049 934.957 935.448 943.990

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og Fritid: 37.884 44.891 43.039 42.631 42.725
- Kultur 20.771 21.462 18.684 20.252 20.256

- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 16.374 18.571 19.433 16.649 16.739

- Landsstævne 739 604 461 1.241 1.241

- Sekretariat - 4.254 4.461 4.489 4.489

Undervisnings- og kulturinstitutioner: 35.308 34.733 35.554 34.648 34.796
- Bibliotek 22.600 22.504 23.278 22.375 22.456

- Musikskolen 5.924 5.685 5.756 5.645 5.688
- Ungdomsskole 6.784 6.544 6.520 6.628 6.652

Kultur- og Fritidsudvalget i alt 73.192 79.624 78.593 77.279 77.521

Social- og Sundhedsudvalget

Ældreområdet: 552.570 557.084 558.031 562.053 578.979
- Myndighedsafdeling 86.742 220.392 92.419 89.048 91.296

- Hjemmepleje Øst og Vest 165.273 46.489 161.298 166.431 166.431

- Plejecenter Øst og Vest 265.324 247.771 260.638 259.121 273.799

- Selvejende plejecentre (Takstinstitutioner) 35.231 42.432 43.676 47.453 47.453

Socialområdet: 305.592 301.007 306.128 316.282 324.711
- Social Myndighedsafdeling 302.755 298.620 302.330 316.253 316.475

- Døgntilbud 2.643 4.177 1.211 704 728
- Dagtilbud 23.152 22.692 22.742 22.511 22.634

- Rammeinstitutioner -22.958 -24.482 -20.155 -23.186 -15.126
Sundhedsfremme og forebyggelse 84.244 83.428 84.307 85.442 85.664

Socialudvalget i alt 942.406 941.519 948.466 963.777 989.354

Økonomiudvalget

Administration 121.066 114.406 117.423 100.384 74.084
IT 38.606 59.989 66.415 54.823 54.870
Beredskab og indsatsledelse 9.431 9.391 9.391 11.892 11.896

Økonomiudvalget i alt 169.103 183.786 193.229 167.099 140.850

Skattefinansieret i alt 2.519.658 2.495.238 2.517.581 2.502.330 2.502.210  

  - = indtægter og + = udgifter  

Af resultatopgørelsen fremgår en udgift på 2,5 mio. kr., under det brugerfinansierede område. Udgiften er Svendborg 

Affald A/S s regnskabsresultat for 2019, som skal vises i kommunes regnskab – med modpost i finansforskydningerne. 

Udgiften indregnes ikke som en serviceudgift.  
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Note 3  Overførte bevillinger 
Efterfølgende tabel viser de tekniske overførte bevillinger (genbevillinger) mellem de enkelte 
regnskabsår.  

Fra og med regnskab 2019 er regler for overførsler af restbevillinger ændret, hvorved alle overførsler 
alene sker til 2020.  

I forbindelse med opgørelsen af restbevillinger, er der konstateret særlige økonomiske udfordringer på 
40,3 mio. kr. vedr.  Familieafdelingen, arbejdsskader, arealeffektivisering, Fremtidsfabrikken, 
Kvægtorvet, koordinerende medarbejder på planområdet 2020, GIS medarbejder 2020, Socialområdets 
myndighedsopgaver og resultattilskud, Sundhedsområdet, beredskab, opnormering på plan- og 
byggesagsområdet og It licenser. 

Udfordringerne er delvist finansieret med 24,6 mio. kr. fra pulje for Kommunal medfinansiering m.v.,  

Merindtægt for parkeringsindtægter (drift) og statstilskudsreduktion (indtægter) for salg af aktier i NFG 
Nature Energy overføres til indtægter 2020 på grund af udskudt modregning. 

Mindreforbrug på befordring overføres til veje og trafiksikkerhed 2020 (anlæg). 

Ligeledes blev et restkorrigeret budget på 8,3 mio. kr. for driften overført til nedskrivning af salgsbudget 
for Hjortøhus (anlæg) og negative udvalgspuljer. Af mindreforbrug for grundkapitalindskud på 3,2 mio. 
kr. (finansiering) blev 1,1 mio. kr. overført til arkæologiske undersøgelser ved Tankefuld etape 2. 

Den samlede bevilling på 72,3 mio. kr. blev behandlet og godkendt på Byrådsmødet 31. marts 2020. 

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

Overførsel 
fra 2018 til 

2019

Tillægsbev./ 
Særlige øk. 

udfordringer 
2019

2018/2019 
inkl tillægs-
bevllinger

Overførsel 
fra 2019 til 

2020

Tillægsbev./ 
Særlige øk. 

udfordringer 
2020

2019/2020 
inkl tillægs-
bevllinger

Rest drift og 
anlæg

Indtægter - skatter og tilskud 0 0 0 0 11.210 11.210 674

Drift:
Miljø- og Naturudvalget -208 0 -208 693 0 693 0

Teknik-  og Erhvervsudvalget -3.114 6.739 3.625 118 5.349 5.467 -5.453

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 691 -1.475 -784 2.063 409 2.472 431
Børne- og Ungeudvalget -14.075 13.369 -706 4.274 3.972 8.246 -8.735
Kultur- og Fritidsudvalget 2.199 -3.091 -892 1.314 534 1.848 -534
Social- og Sundhedsudvalget 7.373 -3.439 3.934 -11.089 13.849 2.760 -18.072
Økonomiudvalget 7.816 7.230 15.046 26.129 -15.043 11.086 15.043

Overførte driftsbevillinger i alt 682 19.333 20.015 23.502 9.070 32.572 -17.320

Overførselsudgifter 0 0 0 0 0 0 10.814

Renter -2.477 0 -2.477 -2.477 0 -2.477 8.365

Anlæg:
Køb og Salg -2.625 0 -2.625 -24.007 3.630 -20.377 -3.131
Veje og Trafiksikkerhed 998 0 998 10.081 1.094 11.175 -525
Havne og Færge 8.476 0 8.476 12.063 0 12.063 0
Kultur, fritid og idræt 2.222 0 2.222 1.835 0 1.835 0
Natur, miljø og klima -372 0 -372 -1.834 0 -1.834 7
Borgernære serviceområder 8.337 0 8.337 21.838 0 21.838 -42
Energi 3.415 0 3.415 504 0 504 0
Byudvikling 1.924 0 1.924 7.077 0 7.077 0
Administration 79 0 79 11.425 0 11.425 58

Overførte anlægsbevillinger i alt 22.454 0 22.454 38.982 4.724 43.706 -3.633

Samlede overførte bevillinger på det 
skattefinansierede område 20.659 19.333 39.992 60.007 25.004 85.011 -1.100

Finansiering
Låneoptagelse -15.402 0 -15.402 -17.179 0 -17.179 0
Finansforskydninger og forsyning 2.541 0 2.541 4.424 0 4.424 15.046
Kursregulering 0 0 0 0 0 0 4.698

Finansiering i alt -12.861 0 -12.861 -12.755 0 -12.755 19.744

Samlede overførte bevillinger 7.798 19.333 27.131 47.252 25.004 72.256 18.644     
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Note 4  Personaleforbrug   

1.000 kr.
Regnskab    

2018
Budget      
2019

Korrigeret   
budget

Regnskab    
2019

 

Miljø-og Naturudvalget

Natur og Miljø 12.711 13.124 12.943 12.636
Miljø og Naturudvalget i alt 12.711 13.124 12.943 12.636

 

Teknik- og Erhvervsudvalget

Center for Ejendomme og Teknisk Service 83.937 84.982 84.650 85.043
Byg og BBR 9.932 9.092 10.158 9.657
Plan, erhverv og iværksætteri 14.108 14.568 15.032 18.073
Havne og færger 10.017 9.846 9.846 10.266
Overførselsudgifter 4.781 1.728 1.753 4.553
Teknik- og Erhvervsudvalget i alt 122.775 120.216 121.439 127.592

Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget   
Jobcenter og Borgerservice 61.963 62.573 63.590 61.472
Statsfinansierede puljer og projekter 3.863 0 0 1.268
Øvrige serviceudgifter 375 986 986 145
Overførselsudgifter 2.550 359 359 1.835
Kultur- og Planlægningsudvalget i alt 68.751 63.918 64.935 64.720

Børne- og Ungeudvalget

Skolerområdet: 430.585 422.953 427.200 423.570
- Skoler 344.707 342.230 343.902 337.869

- PPR 22.553 21.241 21.741 23.521

- Rammeinstitutioner 63.325 59.482 61.557 62.180

Dagtilbud 212.314 195.562 198.303 205.898
Familie og Uddannelse: 156.167 158.226 167.232 148.412
- Familie 45.869 79.595 87.753 71.618

- Specialundervisning for voksne 247 -127 -127 120

- Ungdommens uddannelsesvejledning 5.316 5.343 5.308 4.896

- Specialinstitutioner 46.490 43.597 44.262 40.635

- Rammeinstitutioner 29.741 27.540 27.676 28.725

- Administration 28.504 2.278 2.360 2.418

Børne- og Ungeudvalget i alt 799.066 776.741 792.735 777.880

Kultur- og Fritidsudvalget   
Kultur og Fritid 2.949 5.134 6.894 7.281
- Kultur 1.158 172 1.025 1.011

- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 1.054 961 981 1.115

- Landsstævne 737 0 604 855

- Sekretariat 0 4.001 4.284 4.300

Undervisnings- og Kulturinstitutioner 29.969 29.270 29.659 30.123
- Bibliotek 15.739 16.012 16.330 15.916

- Musikskole 8.750 8.313 8.384 8.951

- Ungdomsskole 5.480 4.945 4.945 5.256

Kultur- og Planlægningsudvalget i alt 32.918 34.404 36.553 37.404

Social- og Sundhedsudvalget

Ældreområdet 516.850 498.887 507.101 525.065
- Myndighedsafdeling 49.915 184.445 58.422 64.550

- Hjemmepleje Øst og Vest 165.716 48.035 163.052 168.376

- Plejecenter Øst og Vest 272.060 238.275 257.395 262.553
- Selvejende plejecentre - Takstinst. 29.159 28.132 28.232 29.586

Socialområdet 190.407 181.837 174.627 191.021
- Social Myndighedsafdeling 18.249 20.439 20.550 19.022

- Døgntilbud 2.554 4.177 1.211 677

- Dagtilbud 22.263 21.232 21.237 22.061

- Rammeinstitutioner 147.341 135.989 131.629 149.261

Sundhedsfremme og forebyggelse 52.818 50.138 53.831 57.288
Social- og Sundhedsudvalget i alt 760.075 730.862 735.559 773.374

Økonomiudvalget

Administration 53.926 63.409 60.478 52.776
IT 11.933 10.915 10.733 12.226
Beredskab og Indsatsledelse -127 637 637 -129
Overførselsudgifter 19.782 23.107 23.107 19.046
Økonomiudvalget i alt 85.514 98.068 94.955 83.919

Skattefinansieret i alt 1.881.810 1.837.333 1.859.119 1.877.525
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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 2019 for Svendborg Kommune udgjorde 4.210 mod 4.228 i år 2018, 
svarende til et fald på 18 fuldtidsansatte eller 0,4 %. 
 
Den samlede lønudgift er faldet fra 1,882 mia. i 2018 til 1,878 mia. kr. i 2019, svarende til en fald på ca. 
4,3 mio. kr. eller 0,23 %.  
 
KL s pris- og lønskøn fra 2018 til 2019 udviser en stigning på 1,61 %. Fremskrives regnskab 2018 med 
denne sats og sammenholdes med regnskab 2019 udgør faldet 1,81 %. 
 
Stigningen fra regnskab 2018 til 2019 på familieområdet kan henføres til, at sagsbehandlingen er flyttet 
fra administration til Familieafdelingen – begge dele under Familie og Uddannelse. 

Social- og Sundhedsudvalgets lønudgifter i 2019 ligger ca. 37,8 mio. kr. over det korrigerede budget. 
Afvigelsen kan henføres til, at både løn og øvrige driftsudgifter og -indtægter i 2019 har været højere en 
budgetteret – det vil sige, at merudgiften for hovedparten er finansieret ved merindtægter. Udvalgets 
løn- og driftsudgifter er samlet 78,7 mio. kr. højere en budgetteret – heraf vedrører 37,8 mio. kr. løn og 
40,9 mio. kr. øvrig drift. Driftsindtægterne er tilsvarende 63,4 mio. kr. højere end budgetteret. Netto 
svarer det til det samlede merforbrug på udvalgets område på 15,3 mio. kr., jf. udvalgets årsberetning.  

Afvigelserne i forhold til budgettet skyldes bl.a., at statslige puljemidler typisk budgetteres netto, dvs. 
som oftest 0, idet forventede udgifter = forventede indtægter, men regnskabsførers brutto, ligesom der 
på rammeinstitutionerne er mange indtægter og dermed forbundne udgifter, der ikke budgetteres, da de 
ligger udover takstberegningen. 

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 2019 udviser en mindreindtægt på netto 7,0 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 
en mindreindtægt på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

Det vedtagne budget var på 22,5 mio. kr. og det korrigerede budget på 21,3 mio. kr.   
Udviklingen på 1,1 mio. kr. består blandt andet af følgende ændringer: 

� Stigning på 1,1 mio. kr. vedr. renteindtægter. Heraf 2,5 mio. kr. vedr. restprovenu salg Nature 
Energy som blev overført fra 2018, samt nedskrivning af renteindtægter af likvide aktiver på 1,6 
mio. kr.  

� Stigning på 0,2 mio. kr. til garantiprovision.  
 
 
Mindre udgiften på 5,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget består primært af følgende afvigelser: 
 

� Mindreindtægt på 2,6 mio. kr. vedr. andre tilgodehavender. Heraf 2,5 mio. kr. vedr. provenu salg 
Nature Energy. Restbeløbet forventes modtaget i 2020. 

� Mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. renter af kortfristede tilgodehavender. 
� Merudgift på 0,3 mio. kr. på renteudgifter, herunder renter tilbagebetaling grundskyld.  
� Mindreudgift på 8,1 mio. kr. vedr. rentepuljen, herunder kurstab og kursgevinster. 
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Note 6 Anlægsregnskab på det skattefinansierede område  
  
I 2019 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 83,5 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne 
budget for 2019 på 118,6 mio. kr., svarer dette til et netto mindreforbrug på 35,1 mio. kr.  

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2019 var på 123,6 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte 
anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 40,1 mio. kr., hvoraf ca. 39,0 mio. kr. 
overføres til 2020.   

Hertil blev 1,1 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser ved Tankefuld etape 2, udligning af salgsbudget for 
Hjortøhus 2,5 mio. kr. og 1,1 mio. kr. til trafiksikkerhed bevilget ved behandling af særlige økonomiske 
udfordringer i overførslerne m.v.  

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer 
i åerne 2015 til 2019.  

 

 
Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2019. Linjegraferne viser 
de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2015 – 2018. 

 

Netto = sum af udgifter og indtægter 
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Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2019 ligget godt 11,5 mio. kr. lavere 
end i 2018. 

Anlægsudgiften i 2019 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede 
bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør ca. 125,0 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge 
projekter som: 

� Afregning af tilslutningsbidrag for erhvervsgrunde   15,4 mio. kr. 
� Veje – Funktionsudbud    14,2 mio. kr.  
� Dronningemaen - Fællessti       6,2 mio. kr. 
� Havn og Havneudvikling (Flere havneprojekter i alt)   16,1 mio. kr. 
� Syltemae Å       2,0 mio. kr. 
� Skoler – faglokaler       3,2 mio. kr. 
� Sikkerhedsmæssige tiltag / Pavilloner     3,5 mio. kr. 
� Vedligeholdelse af kommunale ejendomme    29,3 mio. kr. 
� Arealeffektiviseringsprojekter      5,4 mio. kr. 
� Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet     3,4 mio. kr. 
� Innovativt energispareprojekt       5,3 mio. kr. 
� Byudvikling og Liv i min by      6,4 mio. kr. 

I 2019 har bruttoindtægterne været på 41,5 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til 
nedenstående projekter: 

� Salg af grund Lerches Vej 2                  5,5 mio. kr. 
� Salg af Nordre Skole     18,9 mio. kr. 
� Salg af sociale boliger – Dronningeholmsvej 34-36    8,1 mio. kr. 
� Byudvikling og Liv i min by      2,3 mio. kr. 

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

� Tilslutningsbidrag for Erhvervsgrunde 15,8 mio. kr.       15,4 mio. kr. 
� Salg af Nordre Skole  -18,9 mio. kr.      -18,9 mio. kr. 
� Cykelsti Oure - Vejstrup 3,4 mio. kr.         3,4 mio. kr. 
� Havneprojekter 2016 1,7 mio. kr.         1,7 mio. kr. 
� Havneprojekter 2017 6,7 mio. kr.         6,7 mio. kr. 
� Opsigelse af lejemål DLG  4,5 mio. kr.         4,5 mio. kr. 
� Ørkildskolen Østre (kælder) 7,6 mio. kr.         7,7 mio. kr.  
� Udvidelse af Humlebien 32,0 mio. kr.       32,0 mio. kr.  
� Ørkildskolen Østre (kælder) 7,6 mio. kr.         7,7 mio. kr. 
� 4-Kløveren/Sundet 5,6 mio. kr.         5,6 mio. kr. 
� Gudme Børnehave/Østerdalen 15,8 mio. kr.       15,8 mio. kr. 
� Kirkeby Børnehuset 12,2 mio. kr.       12,2 mio. kr. 
� Skovlinden/Vesterlunden 9,1 mio. kr.         9,1 mio. kr.  
� Sundhedshus, Hulgade 9 12,0 mio. kr.       12,0 mio. kr.  
� Stenstrup Plejehjem - Voldgiftssag 13,8 mio. kr.       13,8 mio. kr.  
� Gudbjerg Plejecenter – Service areal 2,4 mio. kr.         2,4 mio. kr.  

 
 
I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2019 opdelt på kommunens 9 budgetområder. 
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Anlægsudgifter  
 

Anlægsudgifter i mio. kr.
Regnskab  

2018
Budget      
2019

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2019

Rest 
korrigeret 

budget
 

Køb og salg -10,2 -19,5 -43,5 -20,0 -23,5

Jordforsyning -3,8 -14,7 -15,5 7,6 -23,1

Fast ejendom 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1

Køb og salg -6,4 -4,8 -30,1 -27,6 -2,5

Veje og trafiksikkerhed 24,2 31,0 35,6 24,9 10,7

Veje og stier 24,2 31,0 35,6 24,9 10,7

Havne og færger 14,1 19,2 28,1 16,1 12,0

Havne 7,2 11,3 9,4 2,9 6,5

Lystbådehavne 3,0 0,0 6,4 6,0 0,4

Havneudvikling 3,9 7,9 12,3 7,2 5,1

Kultur, fritid og idræt 1,9 1,0 3,3 1,5 1,8

Fritidsfaciliteter 0,7 0,5 0,5 0,2 0,3

Kulturel virksomhed 1,2 0,5 2,8 1,3 1,5

Natur, miljø og klima 1,1 2,7 2,3 4,1 -1,8

Naturbeskyttelse 1,6 2,9 2,8 1,1 1,7

Vandløbsvæsen -0,6 -0,2 -0,5 3,0 -3,5

Miljøbeskyttelse 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Borgernære serviceområder 53,0 58,3 68,6 46,8 21,8

Vedligehold 30,0 35,3 43,4 36,8 6,6

- Skoler 3,6 2,8 3,2 3,2 0,0

- Dagtilbud 2,0 4,8 6,1 4,0 2,1

- Ældreområdet 1,2 0,5 1,1 0,7 0,4

- Øvrige 23,2 27,2 33,0 28,9 4,1

Nybygning og renovering 23,0 23,0 25,2 10,0 15,2

- Skoler 4,5 0,0 1,3 0,8 0,5

- Dagtilbud 12,6 13,0 11,6 6,2 5,4

- Sundhedsområdet 0,1 6,9 7,5 0,1 7,4

- Ældreområdet 2,0 0,4 -0,7 -1,0 0,3

- Øvrige 3,8 2,7 5,5 3,9 1,6

Energi 7,2 13,6 5,8 5,3 0,5

Energiprojekter 7,2 13,6 5,8 5,3 0,5

Byudvikling 2,8 9,2 11,2 4,1 7,1

Byfornyelse 4,3 9,2 11,2 4,1 7,1

Torv og tilgrænsende byrum -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Administration 0,9 3,1 12,2 0,7 11,5

Administration 0,9 3,1 12,2 0,7 11,5

Skattefinansieret anlæg i alt 95,0 118,6 123,6 83,5 40,1  
 
  - = indtægter og + = udgifter   
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Note 7 Kapitalposter  
 
Optagne lån 
 

Forskellen mellem vedtaget budget og regnskab på 300,4 mio. kr. på optagne lån kan henføres til: 

� En mindreindtægt på 41,5 mio. kr. vedr. låneramme lån 2019, idet lånoptagelsen først sker i 
2020 på baggrund af faktiske anlægsudgifter. 

� En merindtægt på 25,4 mio. kr. vedr. låneramme lån, der er overført fra 2018 og optaget i 
foråret 2019. 

� En merindtægt på 14,3 mio. kr. vedr. a conto lånoptagelse vedr. lånerammen 2019. 
� En merindtægt på 302,3 mio. kr. vedr. konvertering af lån. 

 
  

 

Mio. kr.
Regnskab  

2018
Budget      
2019

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2019

 

Optagne lån, herunder låneramme inkl. 
byfornyelse -732,3 -68,5 -386,1 -368,9

I alt -732,3 -68,5 -386,1 -368,9  

Der overføres lånoptagelse på 17,2 mio. kr. til 2020. 

 
 
Afdrag på lån 
 
I 2019 er der afdraget 392,4 mio. kr. af den langfristede gæld. Heraf vedrører 302,3 mio. kr. afdrag i 
forbindelse med konvertering af lån.  

 

9.55 Langfristet gæld 

Stigningen i langfristet gæld skyldes, at der er ny gæld vedrørende indefrosne feriemidler til 
lønmodtagernes feriemidler på 60,6 mio. kr. pr. 31.12.2019. 
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Note 8  Finansforskydninger  
 

Finansforskydninger i 2019 udviser en samlet likviditetsbinding på 14,6 mio. kr.  

Mio. kr.
Regnskab  

2018
Budget  
2019

Korrigeret 
budget

Regnskab  
2019

 

Tilgodehavender hos Staten 3,0 0,0 0,0 -8,8

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

Andre tilgodehavender -17,1 0,0 0,0 11,0

Mellemregninger mellem årene 3,3 0,0 0,0 -0,9

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

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

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

Indskud i landsbyggefonden 5,6 6,2 36,5 19,9

Andre langfristede udlån og tilgodehavender -10,4 -0,3 -0,3 -4,5

Deponerede beløb for lån m.v. 34,6 7,5 -0,8 8,0

Fonds, legater m.v. -0,2 0,0 0,0 -0,3

Kortfristet gæld:

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

Kirkelige skatter og afgifter 1,0 0,3 0,3 0,5

Anden kortfristet gæld med indenlandsk 
modtager, mellemregningskonti og skyldige 
feriepenge 42,6 0,0 0,0 -21,1

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

I alt 52,9 14,2 36,6 14,6
 

Resultatet kan hovedsageligt henføres til: 

� Tilgodehavender hos Staten er restrefusioner, som tilgår i efterfølgende regnskabsår. 
Tilgodehavendet er faldet med 8,8 mio. kr., og udgør 2,9 mio. kr. ved udgangen af 2019. 

� Tilgodehavender i betalingskontrol (regningskrav) udviser en stigning på 9,9 mio. kr., samt 
afskrivninger på 1,0 mio. kr., hvorved tilgodehavendet i løbet af 2019 er steget fra 71,6 mio. kr. 
til 80,5 mio. kr. 

� Bevægelse på andre tilgodehavender udviser en stigning på 11,0 mio. kr., hovedsageligt vedr. 
tilgodehavende moms, hvorved saldoen er steget fra 9,9 mio. kr., til 20,9 mio. kr. 

� Bevægelse på indskud i landsbyggefonden udviser 19,9 mio. kr. og vedrører grundkapitalindskud. 
Af bevillingen udgør det restkorrigererede budget 16,6 mio. kr., hvoraf 13,3 mio. kr. er overført 
til 2020 til dækning af udskudt afregning. 

� Anden kortfristet gæld med indenlandsk modtager (periodiseringer) er bogførte ventende 
betalinger og reguleringer mellem regnskabsår. De skyldige periodiserede poster er steget med 
4,9 mio. kr., og udgør 136,7 mio. kr. ved udgangen af 2019. 

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 steget med 16,2 mio. kr., og 
sammen med reguleringer/afskrivninger på 1,2 mio. kr. i løbet af 2019 udgør herefter saldoen 
146,3 mio. kr. ultimo 2019. 
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Note 9 Materielle anlægsaktiver, og grunde og bygninger til 
videresalg  
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Kostpris 1.1.2019 275,0 1.826,2 432,2 113,0 173,9 6,2 110,1 2.936,5

  Åbningstilgang 0,0

  Tilgang 11,3 18,3 0,6 23,5 53,7

  Afgang -0,9 -3,4 -3,2 -0,1 0,0 -0,6 -8,2

  Overført 129,6 -129,5 0,1

Kostpris 31.12.2019 274,1 1.963,7 447,3 113,5 67,9 6,2 109,5 2.982,1

Ned- og afskrivninger 1.1.2019 -7,1 -715,1 -276,1 -103,5 -3,8 -6,2 -27,5 -1.139,3

  Åbningsafskrivning 0,0

  Årets afskrivninger -0,5 -73,6 -14,4 -0,8 -89,3

  Årets nedskrivninger -7,5 -7,5

Ned- og afskrivninger 
31.12.2019 -7,6 -788,7 -290,5 -104,3 -3,8 -6,2 -35,0 -1.236,1

Regnskabsmæssig værdi 
31.12.2019 266,5 1.175,0 156,8 9,1 64,1 0,0 74,5 1.746,0

Finansielt leasede aktiver 
udgør 0,0 0,0 18,5 0,2 0,0 0,0 0,0 18,7

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 2.121,6 mio. kr. Heraf udgør grundværdien 469,9 mio. kr. 
(Kilde: kommunens ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2019). 

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 2019 ikke medtaget immaterielle anlægsaktiver, idet det er vurderet, at kommunen 
ikke har sådanne.  
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Note 10  Finansielle anlægsaktiver 
 

Mio. kr. Primo 2019 Ultimo 2019
 

Langfristede tilgodehavender

  Aktier og andelsbeviser 1475,1 1.484,2
  Tilgodehavender hos grundejere 0,0 0,0
  Udlån til beboerindskud 22,7 22,4
  Indskud i landsbyggefonden m.v. 117,5 0,0
  Andre langfristede udlån og tilgodehavender 112,0 106,0

  Deponerede beløb for lån m.v. 85,2 93,3

I alt 1.812,5 1.705,9  
 
Ændringen i tilgodehavenderne på 106,6 mio. kan henføres til stigning i aktier og andelsbeviser på 9,1 
mio. kr., faldt i andre langfristede udlån og tilgodehavender (primært billån og lån til betaling af 
ejendomsskatter), samt stigning i deponerede beløb på 8,1, hvor der er deponeret 4,5 mio. vedr. den 
årlige delvise frigivelse.  

Landsbyggefonden er jf. Social- og indenrigsministeriets regler ikke værdiansat ultimo i balancen. 
Indskuddet udgør 137,4 mio. kr. ultimo 2019. 

Stigningen i aktier og andelsbeviser på 9,1 mio. kr. kan især henregnes til: 

� KP: -6,4 mio. kr. 

� Svendborg Vand:  4,0 mio. kr. 

� Svendborg Spildevand A/S: 11,6 mio. kr. 

� Øvrige -0,1 mio. kr. 

 

De deponerede midler udgør 93,3 mio. kr. fordelt på: 

� Mærskgården: 10,5 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: 8,4 mio. kr. 

� P-hus: 2,3 mio. kr. 

� Mærskgården Udbygning: 3,3 mio. kr. 

� SG-Huset: 1,7 mio. kr. 

� Tved Boldklub: 1,5 mio. kr. 

� Sundhedshus: 5,2 mio. kr. 

� Salg Nature Energi: 36,5 mio. kr. 

� Ollerup Multiarena: 10 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.)      
2018

Ejerandel (%)          
2019

Indre værdi (kr.)      
2019

 

KP 93.906.250 0,625000 87.487.500

Film Fyn A/S 2.414.369 13,450000 2.117.232

Svendborg Fjernvarmecentral 416.121 4,111405 416.121

Grundkort Fyn A/S 1.454.192 12,100000 1.269.092

Svendborg Vejbelysning A/S 4.790.000 100,000000 4.633.000

Svendborg Vand A/S 183.804.000 100,000000 187.812.000

Svendborg Spildevand A/S 1.170.717.000 100,000000 1.182.286.000

Klintholm I/S 7.189.998 31,647000 6.930.703

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 825.400 20,000000 686.000

Svendborg Forsyningsservice A/S 2.539.000 100,000000 3.616.000

Udvikling Fyn Komplementar ApS 6.146 20,000000 6.803

Kommunedata - andelsindskud 35.789 - 35.789

Svendborg Andelsboligforening 783.680 - 783.680

I alt 1.475.059.945  1.484.257.920

 

 
KP: (Årsrapport for 2018) 
� 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. 13.998.000.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 87.487.500. 

 

Film Fyn A/S: (Årsrapport 2018) 
� Aktiekapitalen består af A-aktier for i alt kr. 1.679.000 og B-aktier for i alt kr. 1.400.000, samlet 

aktiekapital er kr. 3.079.000. 
� Svendborg Kommune har 8 A-aktier til en samlet værdi af kr. 414.000. 
� Egenkapitalen i Film Fyn S/S udgør kr. 15.741.501. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 13,45%. 
� Den indre værdi udgør kr. 2.117.232. 

 
 

Svendborg Fjernvarmecentral A.M.B.A: (Regnskab 2018) 
� Andelskapitalen udgør kr. 10.121.136. 
� Svendborg Kommune har andelsbeviser for kr. 416.121. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 4,1%. 
� Egenkapitalen i Svendborg Fjernvarmecentral udgør kr. 10.121.136. 
� Den indre værdi udgør kr. 416.121. 
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Geo Fyn A/S: (Årsrapport 2018) 
� 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. 10.488.366. 
� Den indre værdi udgør kr. 1.269.092. 

 

Svendborg Vejbelysning A/S: (Årsrapport 2018) 
� 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. 4.633.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 4.633.000. 

 

Svendborg Vand A/S: (Årsrapport 2018) 
� 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. 187.812.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 187.812.000. 

 

Svendborg Spildevand A/S: (Årsrapport 2018) 
� 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. 1.182.286.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 1.182.286.000. 
 
 
Klintholm I/S: (Opgørelse 2018) 
� Fællesfondens midler udgør i alt kr. 22.811.721. 
� Svendborg Kommunes andel opgjort efter indbyggertal pr. 1.1.2017 udgør kr. 5.900.786. 
� Svendborg Kommunes andel udgør 31,65 % 
� Svendborg Kommunes bogførte indestående udgør kr. 7.21921. 
 
 
Svendborg Kraftvarme A/S: (Årsrapport 2018) 
� 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 2018) 
� 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. 
 
Erhvervshus Fyn P/S: (Årsrapport 2018) 
� 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. 3.433.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 686.000. 
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Svendborg Forsyningsservice A/S: (Årsrapport 2018) 
� 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. 3.616.000. 
� Den indre værdi udgør kr. 3.616.000. 

 
 

Erhvervshus Fyn Komplementar ApS: (Årsrapport 2018) 
� 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. 34.015. 
� Den indre værdi udgør kr. 6.803. 

 
 
Den indre værdi er sat til primo 2018 for følgende: 
� Kommunedata. 
� Svendborg Andelsboligforening.  

 
 

KP nedskrives med 6,4 mio. kr., Svendborg Vands opskrives med 4 mio. kr., Svendborg Spildevand 
opskrives med 11,6 mio. kr. og Svendborg Forsyningsservice opskrives med 1 mio. kr. ændringerne 
skyldes årets resultat (2018) ændringerne er tilgået egenkapitalen.  
 

 

Note 11 Omsætningsaktiver  

Tilgodehavender i øvrigt (9.28.14 – 18)  

Primo Ultimo

2019 2019
 

Tilgodehavender i betalingskontrol 71,6 80,5

Andre tilgodehavender 9,9 20,9

Mellemregning mellem årene 42,6 41,7

Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 48,9 47,4

I alt 173,0 190,5

Mio. kr.

 
 
Tilgodehavender i øvrigt udviser en samlet ændring/stigning på 17,5 mio. kr., og kan hovedsageligt 
henføres til: 
 

� Tilgodehavende i betalingskontrol (debitorer) er steget med 8,9 mio. kr. – heraf en stigning på 
ca. 16,3 mio. kr. vedr. offentlige/mellemkommunale opkrævninger og et fald på ca. 7,4 mio. kr. 
vedr. øvrige restancer. 

� Andre tilgodehavender er steget med 11,0 mio. kr. – hovedsageligt vedr. tilgodehavende moms. 
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Øvrige omsætningsaktiver - Pantebreve (9.32.20)  
 

Primo Ultimo

2019 2019
 

Værdipapirer (pantebreve)

Svendborg Tekniske Skole 4,5 4,5

Andre skoler 1,6 1,6

Daginstitutioner 0,1 1,8

Forsamlingshuse 1,7 1,7

Haller 14,6 14,2

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 20,3 19,5

Boligforbedringsudvalg 1,3 1,1

Ejendomsskattesystem 0,3 0,3

I alt 50,4 50,7

Mio. kr.

 
Øvrige omsætningsaktiver udviser et samlet fald på 0,3 mio. kr., og kan hovedsageligt henføres til: 
 

� Stigning i Daginstitutioner vedr. Mariasøstrenes Børnehave. 
� Fald i Haller vedrører Svendborg Tennishal og Skårup Kultur- og Idrætscenter. 
� Fald i Andre pantebreve vedrører nedskrivning på 0,8 mio. kr. SG-Hallen, Ryttervej 70. 

 

Note 12 Likvide aktiver  

Den likvide beholdning fordeler sig med:  

Primo Ultimo

2019 2019
 

Kontante beholdninger 0,4 0,2

Indskud i pengeinstitutter -192,5 -177,2

Investerings- og placeringsforeninger 49,2 49,9

Realkreditobligationer 103,4 106,9

Statsobligationer m.v. 4,3 6,9

I alt -35,2 -13,3

Mio. kr.

 

Den likvide beholdning er steget med godt 21,9 mio. kr., og kan specificeres således: 

� Regnskabsresultat inkl. brugerfinansieret område: 55,3 mio. kr. (indtægt) 
� Finansforskydninger og kursregulering: 9,9 mio. kr. (udgift) 
� Lån, afdrag og optagelse: 23,5 mio. kr. (udgift) 

Det vedtagne budget udviste et likviditetsforringelse på 57,5 mio. kr. og det korrigerede budget udviste 
et likviditetstræk på 69,0 mio. kr.  

Der er netto lånafdraget 15,2 mio. kr. mindre end det vedtagne budget, og netto lånafdraget 17,2 mio. 
kr. mere end det korrigerede budget. 
 
Kommunens obligationer og investeringsbeviser er i 2019 placeret hos 4 pengeinstitutter med det formål 
at øge afkastet. Obligationerne er investeret med en varighed på op til 4 år. 
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Note 13 Udvikling i Egenkapitalen   
 
 

Primo Ultimo

2019 2019
 

Modpost for takstfinansierede aktiver (a) 2,8 2,5

Modpost for selvejende institutioners aktiver (d) 88,6 86,0

Modpost for skattefinansierede aktiver (c) 1.705,9 1.657,5

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

Balancekonto (e) -96,3 -298,9

I alt 1.701,0 1.447,1

Mio. kr.

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

Regnskab

2019
 

Balancekonto ultimo 2018 -218,4

- reguleringer vedr. tidligere år 122,1

Balance primo året -96,3

Årets skattefinansierede driftsresultat 141,3

Årets skattefinansierede anlægsudgifter -83,5

Årets brugerfinansierede driftsresultat -2,5

Heraf beløb der påvirker aktiver/gæld 2,7

Afskrivning, værdiregulering m.m. -260,6

I alt -298,9

Mio. kr.

 
 
 
 
Reguleringer vedr. tidligere år på -122,1 mio. kr. kan henføres til 117,5 mio. kr. vedr. Landsbyggefonden 
(se note 10) og primo regulering af saldi på 4,6 mio. kr. i regulering vedr. selvejende institutioner.  
 
Afskrivning, værdiregulering m.m. på 263,1 mio. kr. i 2019 skyldes hovedsageligt værdiregulering vedr.: 
 

� Regulering af hensættelse til arbejdsskadeforpligtelse  124,9 mio. kr. 
� Regulering af hensættelse til tjenestemandsforpligtelse -32,4 mio. kr. 
� Afregnede skyldige tilslutningsbidrag  -19,9 mio. kr. 
� Indefrosne feriemidler 31.12.2019    60,6 mio. kr. 
� Landsbyggefonden    137,4 mio. kr. 
� Kursreguleringer      -4,7 mio. kr. 
� Materielle anlægsaktiver     -5,5 mio. kr. 
� Øvrige mindre reguleringer      1,4 mio. kr. 
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Note 14  Langfristet gæld 
 

Konvertering af lån: 
 
I løbet af året blev 4 variabelt forrentede lån konverteret til 4 nye lån med variabel Cibor rente og med 
uændret løbetid 
Den langfristede gæld er i 2019 steget med 17,1 mio. kr., og kan for ultimo 2019 specificeres således: 

Regnskab

2019
 

Langfristet gæld primo 2019 1.321,8

Optagne lån 368,9

Afdrag på øvrige lån (heraf konverterede lån 302,3 mio. kr.) -380,5

Afdrag på ældreboliglån -11,5

Afdrag færgedrift -0,3

Afdrag hallån -0,5

Nedskrivning af overdraget lån -0,6

Nedskrivning skyldigt tilslutningsbidrag -19,9

Opskrivning Lønmodtagernes Feriemidler 60,6

Ændring i leasingforpligtigelse 2,0

Indeks - og kursregulering pr. 31.12.2019 0,9

Langfristet gæld ultimo 2019 1.340,8

Mio. kr.

 

Fra 2019 er gælden opskrevet med 60,6 mio. kr. vedrørende lønmodtagernes feriemidler.  
 
Af den samlede langfristede gæld forfalder 97,3 mio. kr. til betaling i 2020, heraf vedrører 0,8 mio. kr. 
afdrag vedr. færgedrift og haller. 
 
Alle kommunens lån er fordelt på fast forrentede lån med 79,5 mio. kr., indekslån med 59,8 mio. kr., 
variabelt forrentede lån med 1.103,3 mio. kr. og rentefrie lån med 12,2 mio. kr. ultimo 2019.  
 
Herudover er der skyldigt tilslutningsbidrag på 6,0 mio. kr. og en leasingforpligtigelse på 19,5 mio. kr.  
 
Ved indgåelse af swapaftaler bliver fordelingen ændret, således at fastforrentede lån (inkl. ældreboliglån 
og selvejende institutioner) udgør 715,3 mio. kr. (57 %), og variabelt forrentede lån udgør 467,5 mio. 
kr. (37 %). Øvrige lån er uændrede og heraf udgør indekslån 59,8 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.    
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Note 15  Kortfristet gæld  
 
Den kortfristede gæld kan specificeres således:  
 

Primo Ultimo

2019 2019
 

Kortfristet gæld til pengeinstitut 0,0 0,0

Anden gæld til staten 17,7 17,4

Kirkelige skatter og afgifter 5,1 4,6

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 131,7 136,7

Mellemregningskonti og skyldige feriepenge 131,3 146,3

Selvejende institutioner med overenskomst 35,2 33,9

I alt 321,0 338,9

Mio. kr.

 
 
Ændringen i kortfristet gæld på 17,9 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til et mindre stigning i anden 
kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager (bogførte udgifter på regnskabsår 2019, som har 
afregningsdato efter 31.12.) på 5,0 mio. kr. og en stigning på mellemregningskontiene på 15,0 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.  
 

 
 

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 2019: 3.122,6 mio. kr., og kan specificeres 
således: 
 

Primo Ultimo

2019 2019
 

Kreditforeninger 2.788,8 3.119,5

Boligindskud 2,4 2,6

Sundhøj Børnebys Forældreforening 0,3 0,3

Stenstruphallen 0,2 0,2

I alt 2.791,7 3.122,6

Mio. kr.
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Af den samlede forpligtigelse vedrører 4,9 mio. kr. selvejende institutioner, hvor institutionernes 
lånerestgæld er medtaget i kommunens status. 
 
En samlet garanti på 1.688,8 mio. kr. (med solidarisk hæftelse) vedrørende Udbetaling Danmark er 
ligeledes medregnet med det fulde beløb i alle kommuner. Garantien er i løbet af 2019 steget med 294,0 
mio. kr. skyldes primært en udnyttelse af en igangværende byggekredit til konkurrenceudsættelse og IT. 
 
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 330,9 mio. kr. kan specificeres således: 
 

Regnskab

2019
 

BRF Kredit -0,7

LR Realkredit A/S 9,2

Realkredit Danmark 27,2

Nykredit 7,7

Kommunekredit -6,7

Kommunekredit - Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) 294,0

Boligindskudslån 0,2

I alt 330,9

Mio. kr.

 
 
 

Note 17 SWAP aftaler m.v. 

 

SWAP-             
aftaler.       
Modpart

Oprindelig 
hovedstol på 

swappen

Nom. 
restgæld 

ultimo 2019

 
Markedsværd
i ultimo 2019

Udløbs-
tidspunkt

Renten 
swappet 
til

Swap 
Rente        

%       Valuta

Danske Bank 152,9 101,1 -3,4 2020 fast rente 4,14 Kr.

Danske Bank 223,9 144,4 -33,9 2028 fast rente 4,73 Kr.

Danske Bank 140,4 -0,8 -0,8 2020 fast rente 1,79 Kr.

Danske Bank 91,3 91,3 -9,0 2028 fast rente 2,12 Kr.

Danske Bank 156,5 140,2 -11,2 2039 fast rente 1,07 Kr.

Nordea 26,0 18,3 -3,4 2032 fast rente 2,72 Kr.

Nordea 94,7 64,2 -8,5 2028 fast rente 2,64 Kr.

Nordea 29,7 27,2 -7,6 2038 fast rente 3,19 Kr.

Nordea 138,3 138,3 -32,4 2033 fast rente 3,29 Kr.

Nordea 53,8 53,8 -9,9 2041 fast rente 1,64 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 faldt i løbet af 2019 med 303 fra 58.599 ultimo 2018 til 58.296 ultimo 2019  
 (Kilde: Danmarks Statistik – 1. i kvt.).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Danmarks Statistik 12.2.2020 
Udvandrede 2019 indeholder en oprydning af CPR registret til faktiske indbyggere. 

 
 
 
 
Udvikling på de enkelte lokalområder: 

Befolkningstal, ultimo (Cpr.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 

  Svendborg Midtby *) 6.734 6.791 6.813 6.862 6.872 7.085 6.866

  Svenborg Øst 6.634 6.826 6.997 7.046 7.108 7.075 7.058

  Svendborg Nord 9.177 9.088 9.146 9.206 9.118 8.933 8.918

  Svendborg Vest 4.610 4.631 4.659 4.640 4.716 4.690 4.708

  Rantzausminde - Tankefuld 2.588 2.614 2.632 2.602 2.618 2.614 2.636

  V.Skerninge - Ollerup 5.002 4.946 4.961 5.012 5.031 5.076 5.007

  Stenstrup - Kirkeby 3.847 3.845 3.841 3.886 3.914 3.871 3.872

  Gudme - Gudbjerg - Hesselager 4.755 4.681 4.630 4.616 4.653 4.572 4.550

  Skårup - Oure 4.867 4.843 4.824 4.866 4.854 4.831 4.807

  Thurø 3.549 3.530 3.517 3.524 3.557 3.546 3.549

  Vindeby 3.492 3.467 3.494 3.550 3.537 3.598 3.594

  Tåsinge 2.624 2.627 2.610 2.594 2.611 2.602 2.625

  Øerne 100 99 104 106 109 106 106

  I alt 57.979 57.988 58.228 58.510 58.698 58.599 58.296

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

Graferne på kortet illustrerer 
udviklingen 2013 – 2019 
indenfor områdernes 
størrelsesforhold i tabellen 
 

Udvikling i befolkningstallet (Cpr.) 2018 2019
 

Befolkningen ultimo året før 58.698 58.599

Levendefødte 504 457

Døde -689 -649

Fødselsover/-underskud -185 -192

Tilflyttede 2.981 2.870

Fraflyttede -3.024 -2.850

Netto til/-fraflyttede -43 20

Indvandret i indeværende år 471 414

Indvandret før indeværende år 10 15

Indvandrede i alt 481 429

Udvandret i indeværende år -288 -337

Udvandret før indeværende år -41 -224

Udvandrede i alt ( inkl.  op rydning  i  cp r .) -329 -561

Nettoind/-udvandrede 152 -132

Korrektioner -23 1

Årets befolkningsændring -99 -303

Befolkning ultimo 58.599 58.296
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Lokaludvalget 

 
Lokaludvalget blev nedsat i starten 2018 og har dermed været i gang i snart to år. I løbet af det første år 
arbejdede udvalget med at finde en retning for sit arbejde, sådan at udvalget i 2019 har kunne sætte 
aktiviteter i gang i lokalområderne.  

 

Lokaludvalgets formål er:  

”At styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen, således at borgerne i lokalområderne mærker et 

stigende tilhørsforhold og føler sig som en del af hele kommunen. ” 

 

Lokaludvalget har i deres arbejdsgrundlag valgt at fokusere deres arbejde omring 6 temaer og 
indsatsområder. I det følgende fremlægges en status for arbejdet med de 6 temaer/indsatsområder:  

Landsbyklynger:  

���� Landsbyklynger var en kampagne som Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden kørte i flere 
lokalområder rundt om i Danmark. Formålet med landsbyklyngerne var at understøtte nye 
samarbejder på tværs af landsbyer og herigennem styrke livet på landet. Svendborg Kommune 
blev optaget i projektet Landsbyklynger med landsbyklyngen Gudmekongens Land, der dækkede 
området Gudbjerg, Gudme og Hesselager. Kampagnen er nu afsluttet, mens landsbyklyngen 
Gudmekongens Land stadig eksisterer som et aktivt lokalområde i Svendborg Kommune.  

Potentialeplaner:  

���� Der er igangsat en potentialeplan for området Forum 5762. Processen forløber godt og 
lokalområdet har været gode til at bidrage med kvalificerede input til den endelige potentialeplan. 
Potentialeplanen forventes at være endelig færdig til godkendelse i løbet af foråret 2020. 

Borgerbudgetter:  

���� Der er igangsat 2 borgerbudgetter. I de to områder, hvor borgerbudgetterne er igangsat, har de 
lokale styregrupper haft en del udfordringer med at opdrive projekter, som kvalificerer sig til 
tildeling af midler fra borgerbudgettet. Det har i begge tilfælde vist sig, at kræve en stærk lokal 
organisering når styregrupperne har skulle tiltrække borgere med relevante projektidéer til at 
tage del i borgerbudgettet.   

Samarbejdsaftaler:  

���� Der er indgået tre samarbejdsaftaler mellem lokalområder og Lokaludvalget. Samarbejdsaftalerne 
indeholder på nuværende tidspunkt følgende afsnit: Politisk vision, beskrivelse af lokalområde, 
forpligtelser, aktiviteter, samt evaluering og tilpasning af samarbejdsaftalen.  

Lokalområde konference:  

���� Den 26. oktober 2019 afholdte Lokaludvalget en Nærdemokratidag for borgere og ildsjæle i 
Svendborg Kommunes 13 lokalområder. Der deltog flere engagerede borgere fra lokalområderne 
og tilbagemeldinger viste, at dagen bidrog med både inspiration og netværk til de deltagende på 
dagen.  

Borgerråd:  

���� Borgerrådet er endnu ikke nedsat, da Lokaludvalget og administrationen har vurderet, at der er 
brug for en organisering af flere lokalområder, før det er meningsfuldt at nedsætte et Borgerråd.  
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Generelt 

Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af 
Social- 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.  

Den 1. september 2019 påbegyndte indfasningen til ny ferielov. 

Hidtil har det været frivilligt for kommunerne at optage skyldige feriepenge som en kortfristet gæld i balancen. 
Svendborg Kommune har valgt ikke at optage skyldige feriepenge i balancen. 

Folketinget har imidlertid vedtaget en ny ferielov, der indfører et nyt system for måden, lønmodtagere optjener ferie på. 
Fra september 2020 indføres således et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder 
ferie over samme periode.  

Ved overgangen til en ny ferieordning med samtidighed vil lønmodtageren – efter de gældende regler – have optjent 
ferie, som endnu ikke er afholdt. Samtidig vil den enkelte på overgangstidspunktet begynde at optjene ny ferie, som 
kan afholdes løbende i takt med, at ferien optjenes.  

Det betyder, at en lønmodtager vil have ret til op til to års betalt ferie i det første år med samtidighedsferie. For at undgå 
afholdelsen af to ferie år samtidigt, er det besluttet, at indefryse de feriemidler, der optjenes i perioden 1. september 
2019 til den 31. august 2020. Det indefrosne ferie år opgøres til et feriebeløb, som lønmodtageren som udgangspunkt 
modtager, når denne fratræder arbejdsmarkedet – typisk ved folkepensionsalderen. 

Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 16. oktober 2019 en orienteringsskrivelse til samtlige kommuner 
vedrørende den regnskabstekniske håndtering af feriemidlerne i overgangsperioden: 

• Kommunerne skal for regnskab 2019 og 2020 ved regnskabsafslutningen opgøre de opsparede feriemidler for 
funktionærer i overgangsperioden, hvorefter disse skal føres direkte på balancen som en langfristet gæld 
vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler med modpost på egenkapitalen. 

Den ændrede regnskabspraksis har dermed kun betydning for kommunens balance ultimo 2019 og ultimo 2020. 

Svendborg Kommune har således ultimo 2019 optaget en langfristet gæld for perioden 1. september – 31. december 
2019 til Lønmodtagernes Feriemidler på 60,6 mio. kr. og egenkapitalen ultimo 2019 er tilsvarende formindsket. 
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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. 

 

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 Social- 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.  
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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. 
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. 

I 2015 blev der indgået en aftale om, at tjenestemænd har ret til et engangsbeløb efter optjening af 37 års 
pensionsalder. Optjeningen af engangsbeløbet starter fra 1.1.2019, og der er derfor en registrering af forpligtelsen på 
funktion 9.90 pr. 31.12.2019, svarende til 15 % af den pensionsgivende løn i den periode, der ligger efter optjening af 
37 års pensionsalder.  
 
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. 

Der er pr. 31.12.2019 ingen åremålsansættelser. 

Aktuarmæssig opgørelse af arbejdsskadeforpligtelse på 191,0 mio. kr. er udarbejdet ultimo 2019. Opgørelsen er 
gældende i 5 år og er opgjort til forpligtelse omregnet til markedsværdi. 

Feriepengeforpligtelsen indgår delvist (indefrosset del) i regnskabet. Saldoen er i forbindelse med 
regnskabsafslutningen 2019 opgjort til 262,4 mio. kr. pr. 31.12.2019 (260,9 mio. kr. pr. 31.12.2018).   

Af den samlede saldo for feriepengeforpligtelse indgår, som led i indfasning af ny ferielov, en indefrosset sum på 60,6 
mio. kr.  

Den indefrosne sum vedrører perioden 1.9.2019 – 31.12.2019 er optaget i kommunens regnskab som langfristet gæld 
(9.73). Midlerne sammen med indefrysninger for perioden 1.1.2020 – 31.8.2020 skal løbende indekseres, og senest 
afregnet med Lønmodtagernes Feriemidler, når medarbejderen fratræder arbejdsmarkedet  

Ud over den samlede feriepengeforpligtelse, er der pr. 31.12.2019 indefrosset feriepenge for fratrådte medarbejdere 
på i alt 4,4 mio. kr. Det forventes, at denne indefrosne sum afregnes ultimo 2020, hvorfor beløbet er optaget i 
kommunens balance som kortfristet gæld (9.59). 



Regnskab	2019	 	

 

58 

 

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. 

  



Regnskab	2019	 	

 

59 

 

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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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

Til byrådet i Svendborg Kommune 
 
 
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET  
 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Svendborg Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019, jf. siderne 6-10, 29-51 og 54-60 i Kommunens ”Årsregnskab & beretning 2019" og siderne 4 og 
158-170 i "Årsregnskab 2019 – Regnskabsoversigter” der omfatter regnskabsopgørelse, balance, 
obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal: 
 

• Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 141,3 mio. kr. 
• Resultat af det skattefinansierede område på 57,8 mio. kr. 
• Aktiver i alt på 3.687,0 mio. kr. 
• Egenkapital i alt på 1.447,1 mio. kr. 

 
Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, 
revision mv. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet. 
 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen 
af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler 
for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det 
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i 
bekendtgørelse om kommunal og regional revision. 
 
Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer, der 
er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag, for 
en detaljeret oplistning af opgaver. 
 
Vi blev af byrådet første gang antaget som revisor for Svendborg Kommune for regnskabsåret 2007 og 
har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 13 år frem til og med regnskabsåret 2019. Vi 
fik senest revisionsaftalen forlænget den 12. maj 2016. 
 
 
Centrale forhold ved revisionen 
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved 
vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2019. Disse forhold blev behandlet som led i vores 
revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen 
særskilt konklusion om disse forhold. 
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Sociale udgifter med statsrefusion 
Den af kommunen udarbejdede refusionsopgørelse vedrørende sociale udgifter udviser sociale udgifter på 
186,3 mio. kr. (refusionsbeløb på 119,9 mio. kr.) og består hovedsageligt af overførselsindkomster. 
 
Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion 
det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på 
dette område, som refunderes af Staten. Svendborg Kommune er ansvarlig for tilrettelæggelse af 
forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til 
sociale ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten 
i henhold til gældende love og regler. Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og 
kræver, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt 
overvåger, at disse bliver fulgt. 
 
 
Vores behandling i revisionen 
Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende revision af sociale udgifter med statsrefusion har 
været: 

- Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på 
områder med statsrefusion på det sociale område. 

- Vi har gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt 
udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har udført vores handlinger i henhold til 
bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt 
regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, 
Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge - og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).  

- Vi har revideret statsrefusionsskemaerne for 2019. 
 

 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2019 som 
sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 
 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, 
revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om 
kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse 
om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og 
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner 
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte 
driften. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 
 
Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom 
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger kommunens 
”Årsregnskab & beretning 2019" og i kommunens "Årsregnskab 2019 – Regnskabsoversigter”, som ikke 
er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om disse. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den 
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på 
grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal 
vi rapportere om dette forhold.  
 
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 
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Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i 
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision 
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

Svendborg, den 19. juni 2020 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

Niels Peder Aalund  Per B. Berg 
Statsautoriseret revisor  Registreret revisor 

 




