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1. Resumé 
Budgetproceduren for budget 2020 skal ses i lyset af kommunens stramme 
økonomi, samt de store besparelser som er indarbejdet i budgettet for 2019. De 
vigtigste elementer i budgetproceduren er følgende: 
 

• Rammestyring – udvalgene skal selv finansiere nye tiltag, uforudsete 
udgifter samt demografisk udgiftspres m.m. via omstilling og prioritering. 

• Primo august vurderer Økonomiudvalget behovet for udarbejdelse af 
sparekatalog, når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem 
regeringen og KL kendes. 

2. Indledning  
Svendborg Kommunens økonomi er stram, hvilket også er tydeligt, når der 
sammenlignes med andre kommuner. Kommunen har målt pr indbygger en lav 
kassebeholdning, en høj gæld og relativ høje driftsudgifter selv efter betydelige 
besparelser. Udsigterne for den økonomiske politik på landsplan er en meget 
begrænset vækst i den offentlige økonomi i de næste mange år, og som følge heraf 
forventes de årlige økonomiaftaler ikke at medføre øget finansiering til 
kommunerne under ét. 
 
Inden for disse snævre økonomiske rammer skal kommunen håndtere et betydeligt 
demografisk pres, hvor flere nyfødte børn og en voksende gruppe af ældre vil 
presse kommunens budget. Samtidig er der fra både borgerne og Folketinget 
forventning om øget kvalitet i den kommunale service. Dette udgifts- og 
forventningspres skal vel og mærke realiseres inden for de aftalte rammer for 
kommunens udgifter til service og anlæg, såfremt kommunerne vil undgå 
økonomiske sanktioner. 
 
Hovedoverskriften for budgetproceduren for 2020 er derfor Omstilling og 
Prioritering, og tager afsæt i den nuværende økonomiske kurs med fokus på 
rammestyring – det vil sige budgetoverholdelse både i budgetlægnings- og i 
regnskabsfasen. Dette stiller til stadighed store krav til vores evne til løbende at 
omprioritere og tilpasse inden for alle udgiftsområder. 
 
Reform af det nuværende tilskuds- og udligningssystem har været på vej af flere 
omgange, men på Christiansborg har der ikke været en politisk vilje/mod til at 
ændre ved de åbenlyse mangler, der er i den nuværende model. Som følge af det 
forestående folketingsvalg, som skal være afholdt senest 17. juni 2019, forventes 
en eventuel ændring af den nuværende model først at have virkning for 
kommunernes budgetter for 2021.  Selvom vi har en forventning om en mere 
retfærdig udligning, er der ingen garanti herfor.  
 
Udfaldet af de årlige økonomiforhandlinger er forbundet med stor usikkerhed, hvor 
finansieringstilskud, særtilskud, lånetilsagn og lån til lav likviditet kun meddeles for 
et år ad gangen. For Svendborg Kommune udgør det ca. 90 mio. kr. i 2019, og 
hvor der i 2020-23 stort set er budgetlagt med samme beløb. 
 
Budget 2019 indeholder historiske store budgetreduktioner på ca. 90 mio. kr. i 
2019 stigende til ca. 110 mio. kr. fra 2020, som er eller er på vej til at blive 
realiseret i 2019, og som medfører en ekstra ressourceindsats for både ledere og 
medarbejdere. Set i lyset heraf er budgetproceduren tilrettelagt således, at 
Økonomiudvalget primo august vurderer behovet for at tilvejebringe et råderum, 
når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL 
kendes. 
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3. Økonomisk politik 
Byrådet har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for 
kommunens økonomi. Formålet med den økonomiske politik er at sikre at 
kommunens økonomi er sund og tilstrækkelig med et længere sigte. 
 
I kommunens økonomiske politik er fastlagt følgende målsætninger, som har til 
formål at sikre en grundlæggende sund økonomi i balance og med et flerårigt sigte.  
 
 

 
 
Målsætningerne afspejler dels, at driftsoverskuddet skal kunne finansiere afdrag på 
kommunens gæld og kommunens investeringer ud over det niveau, der 
lånefinansieres, dels at likviditeten skal være tilstrækkelig til at imødegå udsving. 
 
Den økonomiske politik understøttes af følgende principper - både i 
budgetlægnings- og opfølgningsfasen: 
 
- Overholdelse af servicerammen - Undgå eventuelle sanktioner 
- Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen 
- Styringsparameter – Økonomiudvalget vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret 

budget 
- Budgetansvar – fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og 

rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides 
- Tidlig reaktion – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt 

tiltag til imødegåelse heraf, eller forslag til finansiering til politisk beslutning 
- Realistiske anlægsbudgetter – undgå store anlægsoverførsler mellem årene 

og øget præcision i skøn over forventet regnskab 
 

3.1 Det økonomiske udgangspunkt 
  
I nedenstående tabel er vist økonomiske nøgletal jf. det vedtagne budget 2019. 
 
Mio. kr.  2019 2020 2021 2022 

Driftsoverskud 114,0 126,6 122,2 159,0 

Gennemsnit kassebeholdning 104,0 80,8 77,6 88,6 

Nedbringelse af kommunens gæld 27,4 54,7 61,6 61,5 

Note: Faldet i driftsoverskuddet i 2021 kan henføres til afholdelse af Landsstævne 
 
I hele perioden er der et stigende driftsoverskud, som dog ikke modsvares af en 
stigende likviditet, idet overskuddet anvendes til finansiering af anlægsudgifter og 
nettoafdrag på gæld.  
 
Balancen i det nuværende budget er ligeledes betinget af flere forhold, hvor der er 
tilknyttet væsentlige usikkerhedsfaktorer. Flere af disse kan henføres til de årlige 
økonomiforhandlinger, hvor vi først kender svaret efter sommerferien.  
 

1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 130 mio. kr.   
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80 – 100 mio. kr. 
3. Nedbringelse af kommunes gæld 
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Jf. ovenstående er der knyttet stor usikkerhed til de årlige økonomiforhandlinger, 
som for Svendborg Kommune udgør over 90 mio. kr. årligt. Dette faktum gør, 
sammenholdt med at kommunen ikke har en økonomisk buffer i form af en stor 
kassebeholdning, at kommunens økonomi er sårbar ved uforudsete udgifter eller 
manglende indtægter. 
 

3.2 Effektivisering 
 
Svendborg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at 
effektivisere kommunen for at tilpasse sig faldende indtægter og øgede udgifter 
samtidig med, at der har været behov for at skaffe finansiering til investering i 
velfærd og fastholdelse af serviceniveauet.  
 
I henhold til kommunens effektiviseringsstrategi tilgår effektiviseringsgevinsterne 
som udgangspunkt udvalgene/områderne, og medgår til finansiering af nye tiltag, 
udmøntning af budgetreduktioner m.m. inden for udvalgets område. 
 
Siden 2010 har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt 
effektiviseringskrav på 0,25 pct., som fra 2014 er øget til 0,35 pct., hvortil kommer 
udgiftsreduktion via strukturændringer, effektiviseringspuljer mv. 
 
Direktionen anbefaler, at den nuværende effektiviseringsprocent fastholdes for 
perioden 2020-22, og evt. videreførelse til 2023 indgår i de politiske 
budgetdrøftelser i september måned. 
 
Med økonomiaftalen for 2017 var regering og KL enige om, at kommunerne jf. 
statens Moderniserings- og effektiviseringsprogram skal effektivisere for 1 mia. kr. 
årligt, hvoraf de 0,5 mia. kr. tilfalder staten til brug for prioritering på tværs af det 
offentlige. De 0,5 mia. kr. er reduceret i statens bloktilskud til kommunerne, og 
Svendborg Kommunes andel udgør ca. 5,0 mio. kr. årligt, som er udmøntet i 
forbindelse med vedtagelse af budget 2019. 
 

3.3 Rammestyring 
 
Kommunens budgetlægning tager udgangspunkt i rammebudgetteringsmodellen, 
som er kendetegnet ved, at det samlede budget opstilles ud fra den økonomiske 
formåen i kommunen – ”hvad har vi råd til”. Økonomiudvalget er ansvarlig for 
kommunens samlede budget (ramme), mens fagudvalgene er ansvarlige for deres 
egen ramme. 
 

� Likviditetstilskud: 3,5 mia. kr. kun for 2019. Tilskuddet udgør 53,7 mio. kr. for 

Svendborg Kommune, og er i 2020-23 budgetlagt med samme beløb. 

� Særtilskud: 12,0 mio. kr. kun for 2019, og er i 2020-23 budgetlagt med 

samme beløb. 

� Lån lav likviditet: 27,0 mio. kr. kun gældende for 2019, og er i 2020-23 

budgetlagt med samme beløb. 

� Udligningsreform: Forventes først at gælde fra og med budget 2022.  
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Fagudvalgene har stor handlefrihed inden for deres egen ramme, men under 
forudsætning af at rammen ikke overskrides. Dette gælder dels ved udarbejdelse af 
næste års budget, og dels ved den efterfølgende budgetopfølgning, hvor 
budgetoverholdelse af rammen er en vigtig forudsætning. 
 
Økonomiudvalget skal ikke gå i detaljer med udvalgenes forslag, men kan 
koncentrere sig om at skabe balance i kommunens samlede økonomi bl.a. på 
baggrund af fagudvalgenes forslag til udvidelses- og reduktionsforslag. 
 
Rammebudgettering kræver, at Økonomiudvalget løbende sikrer, at der ikke sker 
en utilsigtet udgiftsglidning i budgetlægnings- og budgetopfølgningsfasen. 
 
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.  
 
Som udgangspunkt skal udgifter afledt af den demografiske udvikling finansieres 
inden for udvalgets ramme. Dette kan enten ske ved at tilpasse budgettet inden for 
de berørte områder, og/eller ved at omprioritere midler fra andre politikområder 
under udvalget. 
 
Såfremt udvalget undtagelsesvis vurderer, at der ikke kan anvises finansiering 
inden for udvalgets ramme, fremsender fagudvalget i juni udvidelsesforslag og 
tilsvarende reduktionsforslag til Økonomiudvalget. På mødet i juni beslutter 
Økonomiudvalget, om forslaget skal fremsendes til budgetforhandlingerne i 
september måned til prioritering på lige fod med evt. andre udvidelsesforslag og 
reduktionsforslag, eller tilbagesendes til udvalget med krav om at finansiering skal 
findes inden for udvalgets ramme. 

3.4 Behov for ekstra økonomisk beredskab? 
 
I forbindelse med budget 2019 blev der indarbejdet en årlig pulje til samlet politisk 
prioritering til uforudsete udgifter m.m. Puljen udgør 0,7 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. 
kr. i 2020, og 7,1 mio. kr. fra 2021. 
 
I forbindelse med tilpasning af kommunens rammestyringsmodel er der ikke afsat 
ekstra midler i 2020 og frem til imødegåelse af bl.a. det demografiske udgiftspres. 
De oprindelige budgetlagte midler på ca. 10 mio. kr. i 2020 og ca. 24 mio. kr. i 
2021 og frem blev i forbindelse med delforliget i foråret 2018 afsat som en fælles 
råderumspulje under Økonomiudvalget. I forbindelse med budgetforliget i efteråret 
2018 medgik puljen til at få skabt økonomisk balance.   
 
Budget 2019 indeholder historiske store budgetreduktioner på ca. 90 mio. kr. i 
2019 stigende til ca. 110 mio. kr. fra 2020, som er eller er på vej til at blive 
realiseret i 2019, og som medfører en ekstra ressourceindsats for både ledere og 
medarbejdere. Set i lyset heraf er budgetproceduren tilrettelagt således, at 
Økonomiudvalget primo august vurderer behovet for at tilvejebringe et råderum, 
når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL 
kendes. 
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3.5 Analyser/nøgletal 
 
Direktionen anbefaler, at der gennemføres en benchmark analyse af 
ledelsestyngden. 
 
I lighed med tidligere år vil der i budgetmappen være et afsnit om ECO nøgletal, 
hvor budget 2019/regnskab 2018 tallene vil indgå. 
 
 

4. Overordnet budgetproces  
Den overordnede proces for budget 2020 har fokus på at understøtte Byrådets 
udfordringer og indsatser samt overholdelse af den økonomiske politik. 
 
Processen for 2020 vil forløbe således:  
 
Overordnet budgetproces: 

 
 
I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2020. 
 
Det politiske arbejde 
 
I januar måned 2019 fastlægger Økonomiudvalget de overordnede rammer for 
budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetproceduren. Efterfølgende fastlægger 
fagudvalgenes inden for disse rammer deres egen budgetprocedure. 
 
I foråret er fagudvalgenes arbejde koncentreret om egne budgettemaer/indsatser 
og eventuelle særlige budgetmæssige udfordringer. Som følge af at fagudvalgene 
som udgangspunkt selv skal finansiere udgifter afledt af den demografiske 
udvikling, drøfter fagudvalgene løbende forslag til finansiering heraf.  
 
Den kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL skal ses i lyset af 
kommende folketingsvalg. Det næste folketingsvalg skal holdes senest 17. juni 
2019. Men statsministeren kan udskrive valg når som helst inden da. Derfor er det 
usikkert, om forhandlinger med kommunerne om rammerne for næste års budget 
bliver en af de sidste opgaver for den siddende regering. Eller en af de første 
opgaver for en kommende og måske ny regering efter valget. Det forventes dog af 
Byrådet på budgetseminaret den 25. juni 2019 kan få en orientering om aftalens 
foreløbige økonomiske konsekvenser. 

Budgetprocedure

Teknisk budget

Drøftelse af politiske 
indsatser i fagudvalg

Budgetse-
minar

Kommune
aftale

Budgetforhandlinger

Service og 
Økonomi
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Primo august foreligger en samlet økonomisk vurdering af økonomiaftalens 
konsekvenser for Svendborg Kommune, som drøftes på et ekstraordinært møde i 
Økonomiudvalget den 6. august.  
 
Den 27. august 2019 afholdes budgetseminar for Byrådet, hvor Byrådet vil få en 
status på det økonomiske budgetgrundlag, en gennemgang af materialet til 
budgetmappen, samt Direktionens forslag til 1. behandling. 
 
Opstarten på de politiske forhandlinger er planlagt til at finde sted den 18. 
september og de afsluttende forhandlinger er planlagt til at finde sted i weekenden 
21. – 22. september 2019. 
 
Når budgettet er vedtaget udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der 
beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og 
strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år. Bidraget 
forelægges fagudvalget i december, hvor fagudvalget samtidig fastlægger proces 
for udmøntning af budget og indsatser. 
 

5. Anlægsbudget 
 
Som følge af manglende finansiering er der fra og med 2020 primært afsat midler 
til renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, havn m.m. I 2021 
er kommunen værtsby for DGI’s Landsstævne, og anlægsudgifter i forbindelse 
hermed forventes primært finansieret via eksterne midler. Der er således ikke afsat 
yderligere midler til havneudvikling og anlægsønsker. 
 
Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 17,8 
mia. kr. i 2019, hvilket var 0,8 mia. kr. højere end i 2018 målt i løbende priser. 
Anlægsloftet for 2020 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen mellem 
regeringen og KL, men det må forventes at anlægsrammen for 2020 fastholdes 
uændret eller reduceres.  
 
Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2019 – 2023 inkl. forventede 
anlægsoverførsler fra regnskab 2018 jf. koncernrapport pr. 30.9.2018. 
 
Figur 5. Kommunens anlægsbudget 2019-2023. 1.000 kr. 

1.000 kr. Vedtaget 

budget 

2019

Forventede 

overførsler   

fra 2018.            

Foreløbigt 

regnskab 2018

Forventet 

korrigeret 

budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Udgift 139.197 22.427 161.624 112.256 99.711 69.095 69.095

Indtægt -20.641 -20.902 -41.543 -25.960 -10.285 -9.695 -9.695

Netto 118.556 1.525 120.081 86.296 89.426 59.400 59.400  
Bemærk: De forventede overførsler til 2019 er ikke endelige! 
 
Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 139,2 mio. kr. i 2019. Hertil 
kommer anlægsoverførsler fra 2018, hvor der på baggrund af det foreløbige 
regnskab pr. 30.09.2018 forventes en overførsel til 2019 på brutto ca. 22,4 mio. kr.   
 
Anlægsprocessen er i foråret primært fokuseret på justeringer af det nuværende 
budget med det formål fortsat at danne et aktuelt og realistisk anlægsbudget, som 
kan danne udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser.  
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Administrationen udarbejder oplæg til et justeret, teknisk anlægsbudget, som 
forelægges Økonomiudvalget i maj, og som efterfølgende indgår i budgetseminaret 
i juni måned. 
 
Økonomiudvalgsmøde 21. maj 2019: 

- Korrigeret anlægsbudget 2019 jf. koncernrapport pr. 31.3.2019 
- Teknisk anlægsbudget 2020-23 
- Status temaforslag til budget 2020 

 
Byrådsseminar 25. juni 2019: 

- Kommuneaftale  
- Præsentation af Økonomiudvalgets reviderede anlægsbudget for 

2020 – 2023 
- Udvalgte anlægstemaer gennemgås 

 
Budgetseminar 27. august 2019: 

- Byrådet fremkommer med tilkendegivelser vedr. anlægsbudget 
2020-2023.  

 

6. Borgerinddragelse m.m. 

6.1 Borgermøde  
I de senere år har der været afholdt borgermøde i september via Facebook dog 
ikke sidste år, idet interessen fra borgerne har været vigende gennem de senere år. 
Det forventes, at Økonomiudvalget på sit møde den 18. juni 2019 træffer 
beslutning om, hvorvidt der skal afholdes borgermøde i forbindelse med budget 
2020. 

6.2 Høring 
Ved udarbejdelse af besparelsesforslag skal fagudvalgene sikre, at der bliver 
tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettige parter.  

6.3 Høring af MED-Hovedudvalget 
Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således: 
 
• Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget. 
• Inddragelse ifm. med eventuelle reduktionsforslag. 
• Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 25. 

juni 2019.  
• Udvalget deltager i budgetseminariet den 27. august 2019. 
• Udvalget indbydes til årligt møde med Økonomiudvalget. Tidspunkt fastlægges 

senere. 
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Dato Aktivitet 

22. januar Økonomiudvalg: 

Budgetprocedure 2020 godkendes herunder forslag til analy-

ser/bencmark 

Primo februar Fagudvalg:  

Fagudvalgene orienteres om budgetprocedure for budget 2020 

19 . Februar Økonomiudvalg: 

 

Primo marts Fagudvalg: 

Fagudvalg tilrettelægger deres egen budgetproces og har indle-

dende drøftelser om egne temaer/indsatser, eventuelle særlige ud-

fordringer samt forslag til finansiering til. 

19. marts Økonomiudvalg: 

Regnskab 2018: Drifts- og anlægsoverførsler til 2019/2020 

Budget 2020: Foreløbige ændringer til teknisk budget 

26. marts Byråd: 

Regnskab 2018: Drifts- og anlægsoverførsler til 2019/2020 

Primo april Fagudvalg: 

Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige ud-

fordringer samt forslag til finansiering.  

23. april Økonomiudvalg: 

Regnskab 2018 indstilles til Byrådet. 

Budget 2020 - status analyser/benchmark 

30. april Byråd: 

Godkendelse af regnskab 2018 

Primo maj Fagudvalg: 

Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige ud-

fordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres samt for-

slag til finansiering 

21. maj Økonomiudvalg: 

Forventet regnskab 2019 jf. koncernrapport pr. 31.3.2019. 

Budget 2020: Vurdering af økonomiske situation. Revideret anlægs-

budget 2019 og 2020-22 

Medio juni Kommuneaftale foreligger 

Primo juni Fagudvalg: 

Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige ud-

fordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres samt for-

slag til finansiering. 

Eventuel fremsendelse af udvidelsesforslag til Økonomiudvalg med 

tilhørende reduktionsforslag. 

18. juni Økonomiudvalg: 

Status budget 2020: 
- Orientering om kommuneaftale.  
- Program for budgetseminar 25. juni og 28. august samt evt. 

afholdelse af borgermøde i august/september 
- Evt. fremsendte udvidelsesforslag fra fagudvalg drøftes mht. 

videre forløb 
- Status analyser/benchmark 

25. juni Byråd, direktion og MED-Hovedudvalg - Budgetseminar: 

Orientering om kommuneaftale.  

Status temaer/udfordringer 



Bilag 1: Tidsplan for budget 2020 

Side 11 af 11 
 

 
 
 
 
Dato Aktivitet 
6. august Økonomiudvalg –ekstraordinært møde: 

Økonomisk status: Teknisk budget inkl. kommuneaftale og 
fremskrivning til 2020-pris. Orientering om det demografiske 
udgiftspres m.m.  
Vurdering af økonomisk råderum og evt. beslutning om 
udarbejdelse af sparekatalog. 

Medio august Fagudvalg: 
Status temaer inkl. finansieringsforslag 

20. august Økonomiudvalg: 
Budget 2020 – status. Budgetnotat drøftes. 
Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program 
for byrådets budgetseminar 

23. august Materiale til budgetseminar udsendes 
27. august Byråd, direktion og MEDHovedudvalg 

Budgetseminar: 
Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen.  
Direktionens budgetforslag til 1. beh. 

Ultimo august Svar på ansøgning om lån og særtilskud 
September Eventuelt afholdelse af borgermøde 
10. september Økonomiudvalg: 

Budgetforslag til 1. behandling 
17. september Byråd: 

Budgetforslag til 1. behandling 
18. september Alle partier: 

Opstart på politiske budgetforhandlinger 
21. – 22. september Politiske budgetforhandlinger 
23. september Frist for fremsendelse af ændringsforslag 
1. oktober Økonomiudvalg: 

2. behandling 
8. oktober Byråd: 

2. behandling 
Primo december Fagudvalg: 

Bidrag til Service og Økonomi godkendes 
10. december: Økonomiudvalg: 

Service og Økonomi godkendes 
Evaluering af budgetprocedure budget 2020 + 1. oplæg til 
budgetprocedure budget 2021 

 


