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 Budget 2019 - Supplement til delforlig 

17/27136 

Beslutningstema 

I forlængelse af vedtagelse af budget 2019 er der indgået et supplerende delforlig, som skal 
behandles i Økonomiudvalget og Byrådet 

Indstilling 

Direktionen indstiller, 

• At supplement til delforliget indstilles til Byrådets godkendelse 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af vedtagelse af budget 2019 er der indgået et supplerende delforlig, som skal 
behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Delforliget drejer sig om følgende:  

Pr. 1. januar 2019 træder en ny lovgivning vedrørende parkeringsforhold i kraft og det betyder, at 
alle kommuner skal aflevere 70 procent af alle parkeringsindtægterne til staten. For at dække 
Svendborg Kommunes øgede udgift til staten, står vi derfor overfor en forringelse af den 
nuværende parkeringsordning – nemlig en afskaffelse af den 2 timers parkering på en række 
bynære parkeringspladser. Men da vi i dag har en parkeringsordning, som er velfungerende, 
ønsker alle parterne bag budgetforliget at fastholde den nuværende populære zone 2 parkering. 
Derfor er der enighed om, at afsætte 483.000 kr. årligt til fastholdelse af 2 timers gratis parkering i 
Voldgade, Hulgade, Frederiksgade og Jessens Mole.    

 

For at styrke dialogen mellem borgerne og Svendborg Kommune oprettes en 
borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan hjælpe borgeren med at forstå afgørelser, informere 
om klagermuligheder, hjælpe med dialogen med kommunen og informere om borgerens 
rettigheder. Både borgere, virksomheder, organisationer m.v. kan gratis henvende sig til 
borgerrådgiveren. Borgerrådgiverfunktionen oprettes med 20 timer/ugentlig og der afsættes 
300.000 kr. årligt i en projektperiode på 2 år herefter evalueres funktionen.  

 

Tilbagegang i biodiversitet er en global udfordring, som har stort politiske fokus både nationalt og 
internationalt. Danmark har derfor forpligtet sig på, at et større landareal udlægges til områder, 
som kan medvirke til at standse denne tilbagegang. For at medvirke til at imødegå denne 
udfordring, ønsker alle parterne bag budgetforliget at øge Svendborg Kommunes andel af 
naturskov fra nuværende 10% til 20% af kommunens skovareal. De 20% kan dække over uberørt 
naturskov og anden biodiversitetsskov. Områder til udlæggelse udpeges i samarbejde mellem 
Natur- og Miljøudvalget og interesseorganisationer. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser 

Udgiften på knap 0,8 mio. kr. finansieres af den oprindelige afsatte pulje på 5,0 mio. kr. til 
uforudsete temaer, hvorefter der resterer 0,35 mio. kr. i puljen, 4,25 mio. kr. i 2020, og 6,75 mio. kr. 
fra 2021 og frem. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2018 

Indstilles, idet teksten for så vidt angår borgerrådgiveren affattes således: Der oprettes en stilling 
som borgerrådgiver for at styrke den enkelte borgers retssikkerhed. Borgerrådgiveren kan støtte 
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og vejlede borgeren i afgørelser, informere om klagermuligheder og hjælpe med dialogen med 
kommunen. Stillingen oprettes i kommunaldirektør regi som anført i §65e i lov om kommunernes 
styrelse. 

Liste Ø var imod, idet man ikke kan støtte, at man prioriterer at bruge 483.000 kr på to timers gratis 
parkering samtidigt med at der spares massivt på velfærden. Det er glædeligt at der afsættes 
midler til en borgerrådgiver omend på deltid. Det er også fint at budgetpartierne har til hensigt at 
øge biodiversiteten, det er allerede sat i værk i forhold til udarbejdelsen af en skovstrategi. 
Desværre følger der ingen penge med hensigtserklæringen. 

Afbud fra Dorthe Ullemose (O). Som suppleant deltog Palle Fischer (C). 

 

Afbud: 

Dorthe Ullemose 

Beslutning i Byrådet den 18-12-2018 

Godkendt. 

Liste Ø var imod med henvisning til mindretalsudtalelsen fra Økonomiudvalget. 

 

Afbud fra Torben Frost (A) og Mette Kristensen (V). Som suppleanter deltog Christian Kaastrup (A) 
og Ulla Larsen (V).  

 

Afbud: 

Torben Frost 

Mette Kristensen 

 

BILAG: 

 


