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Oversigt over driftstemaer 
 

1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

Administration 1.420 1.350 1.350 750 
Borgerrådgiver 520 750 750 750 
Grønne indkøb 600 600 600  
Forlængelse af 
bredsbåndspulje 

 
300 

   

Indførelse af 
whistleblowerordning 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Finansforskydninger 10.000 9.600 9.200 8.800 

Pulje garantistillelse/ 
deponering 

 
10.000 

 
9.600 

 
9.200 

 
8.800 

     

I alt 11.420 10.950 10.550 9.500 
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Navn på tema: Borgerrådgiver 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 520 750 750 750
Anlæg
Finansiering

I alt 520 750 750 750
 
 
Resume: 
Til budget 2019 blev det besluttet at ansætte en borgerrådgiver på 20 timer for en 
periode på to år. Til budget 2021 blev det besluttet at forlænge bevillingen med et år. 
Stillingen er etableret efter § 65e i lov om kommunal styrelse 
 
Sagsfremstilling: 
Bevillingen udløber 31. august 2022, der skal derfor tages stilling til om 
Borgerrådgiverfunktionen skal forsætte for en periode eller indtil videre. 
 
Der lægges op til en opnormering af stillingen til fuld tid pr. 1. januar 2022. 
 
Borgerrådgiveren har i maj md. afleveret rapport for perioden 1. oktober 2019 til 31. 
oktober 2020 til Byrådet.  
 
Der var i rapportens perioden på 13 måneder 131 henvendelser, med jævn øget stigning 
over perioden. Siden rapporten er udarbejdet, er der sket en yderligere øgning i 
tilgangen af henvendelser på 100 %, idet der i perioden fra 1. november 2020 til udgang 
af april 2021 har været 118 henvendelser. 
Hvilket antyder at der kan forventes omkring 240 til 260 henvendelser fremadrettet 
årligt, hvilket vil være svært at håndtere. 
 
Vedr. indsatser henvises til Borgerrådgiverens årsrapport. Der har været tale om 
indsatser i forhold til de konkrete borgerhenvendelser, samt anbefalinger i et 
læringsperspektiv til forvaltningen. 
 
I forhold til læringsperspektivet, er der på nuværende tidspunkt behov for at 
Borgerrådgiveren prioriteter indsatserne, da det er begrænsede ressourcer på grund af 
borgerhenvendelser, og Borgerrådgiveren derfor ikke bidrage til læring i det fornødne 
omfang. 
 
I forbindelse med etableringen af stillingen, kunne der være tvivl om hvor stort behovet 
var, det viser sig at der er en stor tilgang af sager over perioden, endvidere er der 
begrænsning for muligheden med at arbejde med læringsperspektivet i organisationen. 
 
Det er endvidere svært at rekruttere til en deltidsansættelse på dette område. 
 
Pulje 
Der er lavet en pulje i Indenrigs- og boligministeriet til finansiering af borgerrådgivere for 
perioden 2021 til 2024. 
Puljen kan søges af: 

a) Kommuner der ikke har en borgerrådgiverfunktion 
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b) Kommuner som efter 1. januar 2021 har etableret en borgerrådgiverfunktion 
c) Kommuner, som ønsker at opnormere en eksisterende borgerrådgiverfunktion. 
d) Kommuner, som efter den 1. januar 2021 har opnormeret en eksisterende 

borgerrådgiverfunktion. 
 
Puljen har følgende prioriterede rækkefølge. Litra a som førsteprioritet, herefter litra b og 
herefter litra c som vil være den kategori at Svendborg Kommune kan søge under, og er 
der endeligt penge tilbage litra d. 
Det skal tilkendegives at man har en intention om at fastholde borgerrådgiverfunktionen 
efter projektperioden. 
Der tilsigtes endvidere en geografisk spredning af de ydede tilskud. 
At der ved fordeling af tilskud til opnormering af eksisterende borgerrådgiverfunktioner 
tilsigtes, at kapaciteten i disse borgerrådgiverfunktioner afspejler antallet af indbyggere i 
kommunen. 
 
Der søges om tilskud for perioden 2022 til 2024 på 17 timer ugentligt. 
Beløbet er ikke indregnet i budget, men vil kunne reducere i budget 2022 til 2024 
såfremt Svendborg Kommune får andel i midlerne. 
Der kan forventes svar på ansøgning ultimo september 2021. 
 
Såfremt det skulle vise sig at der ikke er mulighed for at opnå tilskud, kan det 
genovervejes om man ønsker at opnormere området. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Borgerrådgiverens opgaver påvirker på alle direktørområder. 
 
Økonomi:  
Udgift 750.000 kr. årligt 
Dækker lønudgift, uddannelse, medlemsskaber, adgang til love, it, kontorhold, tolk m.v. 
 
Ved fastholdelse af 20 t. fra 1. september 2022 vil budgettet skulle forhøjes med flg. 
  
Budget  2022 2023 2024 
I alt  140.000 410.000 410.000 
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Navn på tema: Grønne og bæredygtige indkøb (indkøbsvejleder) 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 600 600 600
Anlæg
Finansiering

I alt 600 600 600 0
 
Resume: 
Investering i en indkøbsvejleder til fremme af mere grønt og bæredygtigt indkøb i 
Svendborg Kommune vil bidrage til en praksisnær grøn omstilling hos kommunens 
afdelinger og institutioner med fokus på mindre og smartere forbrug, fx ved minimering 
af plast og øget brug af bæredygtige materialer. En grøn og bæredygtig omstilling af 
kommunens indkøb forudsætter samtidig analyse og indsigt i hvordan der klimamæssigt 
sættes ind på det enkelte indkøbsområde, så størst mulig klimaeffekt kan skabes og 
dokumenteres. Økonomisk andrager investeringen 600.000 kr. årligt. i 3 år. 
 
Sagsfremstilling: 
Grønne og bæredygtige indkøb i det offentlige er med klimadagsordenen kommet i høj 
fokus og med Den Fælles Kommunale Indkøbsstrategi skal der sættes målsætninger for 
et styrket bæredygtigt indkøb og forbrug hos kommunerne. 
 
Arbejdet med indarbejdelse af miljø- og klimakrav i kommunens udbud og aftaler pågår 
allerede, men arbejdet omkring mulige grønne indsatser bliver stadigt mere omfattende, 
der ikke er muligt at løfte med de nuværende medarbejderressourcer på 
indkøbsområdet. Derfor foreslås der foretaget en projektansættelse af en indkøbsvejleder 
med fokus på bæredygtighed for at kunne håndtere aktuelle og kommende 
indsatsområder. 
 
Økonomiudvalget tog i maj måned 2021 beslutning om, at der på indkøbsområdet skal 
arbejdes videre med grønne og bæredygtige indsatser indenfor følgende områder:  
 

1) At konventionelle kontorartikler omlægges til miljømærkede alternativer 
2) At der med udgangspunkt i projekt om mulig udfasning af engangsservice frem til 

2024 udarbejdes et oplæg om principper og rammer for nøjsomt og bæredygtigt 
forbrug, og at der i sammenhæng hermed undersøges hvilke øvrige 
indkøbsområder der med fordel, og ud fra volumen og effekt, kunne omlægges til 
et øget miljømærket indkøb 

3) At der arbejdes videre med undersøgelse og vurdering af Svendborg Kommunes 
muligheder for tilslutning til Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbs (POGI) 
12 indkøbsmål 

 
En grøn omstilling af Svendborg Kommunes indkøb hvori der arbejdes med omlægning af 
nuværende indkøb til flere bæredygtige og miljømærkede alternativer, medfører behov 
for analyser på vurdering af hvor størst klimaeffekt opnås, og hvordan omstillingen i 
praksis kan ske i tæt samspil med brugere, indkøbere og leverandørerne. Samtidig 
medfører omlægningen også behov for at arbejde hen mod et mere nøjsomt og smartere 
forbrug. Der sker f.eks. ved en udfasning af engangsservice, hvor brug af plast søges 
minimeret og erstattet med bæredygtige materialer. En sådan indsats kræver et behov 



 
Budget 2022-25     Temaforslag	drift	
Økonomiudvalget  

Acadre sagsnr. 20-23150 

for en stor vejledende og praksisrettet indsats overfor alle kommunens direktørområder 
og institutioner. 
 
Indsatsen kræver i lige så stor grad behov for nye kompetencer indenfor 
bæredygtighedens mere tekniske side, i forhold til viden om bl.a. miljø og best practice 
indenfor offentligt grønt indkøb, cirkulær økonomi (genbrug og genanvendelse), men 
også udvikling af analyser og målemetoder indenfor området, så klimaeffekter kan 
beregnes og opgøres. 
 
Temaet er en del af Klimahandlingsplanen og DK2020-arbejdet med 
klimareduktionsindsatsen indenfor scope 3 under Miljø- og Naturudvalget, som vedrører 
indirekte Co2-udledninger fra produktion af varer og tjenester. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Økonomi:  
Det anslås, at et årsværk til ansættelse af en indkøbsvejleder med fokus på 
bæredygtighed vil andrage ca. 600.000 kr. årligt. Ansættelsen foreslås som en 3-årig 
projektansættelse. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
En omlægning af udvalgte indkøbsaftaler til flere grønne alternativer vil sammen med en 
målrettet indsats for mere nøjsomt og bæredygtigt forbrug i det kommunale indkøb, 
generere både direkte og afledte effekter, der vil mindske Co2-udledningen i Svendborg 
Kommune som kommunal virksomhed, og ligeledes også i Svendborg Kommune som 
geografisk område. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere de mulige 
CO2-besparelser herved, da det forudsætter nærmere analyser. 
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Navn på tema: Forlængelse af kommunalt tilskud til Bredbåndspuljen 2021 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 300
Anlæg
Finansiering

I alt 300 0 0 0
 
Resume: 
Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 som en del af den politiske aftale om ”Vækst 
og udvikling i hele Danmark”. Med finanslovsaftalen for 2021 blev der yderlige afsat 100 
mio. kr. til bredbåndspuljen 2021, som udbetales i 2022. Svendborg Kommune har de 
seneste 4 år afsat et årligt budget på 300.000 kr. og ydet tilskud til adresser, der opnår 
tilskud fra Bredbåndspuljen. Når Svendborg Kommune yder tilskud, tildeles 
ansøgningerne flere point og er derved bedre stillet samlet set på landsplan. 
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune har det seneste 4 år ydet tilskud på 1000,- kr. pr. husstand, som 
har ansøgt Bredbåndspuljen og opnået tilskud. Det har resulteret i at over 800 husstande 
har fået fiber gravet ind til husstanden. Den samlede udbredelse af fiber i Svendborg 
Kommune er derved blevet væsentlig større. Det giver grobund for nye projekter på 
landet og i tyndt befolkede områder, som på kommercielle vilkår forventeligt ikke vil få 
fiber fremadrettet.  
 
2021 puljen er sjette og forventeligt sidste runde af Bredbåndspuljen, derfor anbefales 
det, at Svendborg Kommune fortsat støtter op om puljen. 
 
Fiber og hurtigt internet understøtter vækst og bosætning i Svendborg Kommune, og 
giver yderligere muligheder for borgere og virksomheder, for blandt andet anvendelse af 
digital selvbetjening, telemedicin og andre internetbaserede services. 
 
Svendborg Kommune er desuden en del af samarbejdet Byregion Fyn, hvor der er nedsat 
en arbejdsgruppe 'Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur'. (FSDI) skal samle 
de fynske kommuners medarbejdere med ansvar for digital infrastruktur i et operativt 
forum, der kan bidrage med at finde løsninger og igangsætte konkrete indsatser vedr. 
bredbånds- og mobildækning. 
 
FSDI anbefaler at de fynske kommuner giver tilskud på 1.000,- kr. pr. husstand, til 
projekter der opnår tilskud fra Bredbåndspuljen. Dette anbefales for at Fyn samlet set  
får en bedre digital infrastruktur og at kommunerne på Fyn agerer ens overfor borgerne 
og at projekter der går hen over kommunegrænser støttes ens af kommunerne. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Indstillingen påvirker umiddelbart ikke andre områder og udvalg. 
 
Økonomi:  
Det indstilles at der budgetmæssigt afsættes 300.000 kr. på budget 2022. 
Da det er sjette og forventeligt sidste runde af Bredbåndspuljen, forventes lidt yderligere 
ansøgninger. 
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Navn på tema: Indførelse af Whistleblowerordning 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift
Anlæg
Finansiering

I alt 0 0 0 0
 
 
Resume: 
Europa-Parlamentet vedtog oktober 2019 et whistleblowerdirektiv, som betyder, at alle 
større arbejdspladser skal have etableret en whistleblowerordning senest 17. december 
2021.  
 
Kompensationen fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør 76.000 kr. i 2022 og 26.000 kr. 
årligt fra 2023, som er tilført Økonomiudvalgets budget. Evt. yderligere udgifter ved 
implementering af ordningen finansieres inden for Økonomiudvalgets eksisterende 
rammer. 
 
Sagsfremstilling: 
Europa-Parlamentet vedtog oktober 2019 et whistleblowerdirektiv, som betyder, at alle 
større arbejdspladser skal have etableret en whistleblowerordning senest 17. december 
2021. Direktivet er nu udmøntet i dansk lovgivning ved lov om beskyttelse af 
whistleblowere, som blev vedtaget i Folketinget den 24. juni 2021. Inden lov om 
whistleblowerordning blev vedtaget, blev whistleblowerordningen behandlet på byrådets 
møde den 27. april 2021. Her blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en 
beskrivelse af forskellige modeller for en whistleblowerordning og at de mulige modeller 
skulle sendes i høring blandt medarbejdernes repræsentanter. 
 
Jævnfør lovgivningen gives der via whistleblowerordningen mulighed for at indberette om 
følgende: 
 
- Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, 

f.eks. grov chikane. 
 
- Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning, f.eks. lovgivning om 

magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov og sektorlovgivning. 
 
- Strafbare forhold – f.eks. brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, 

tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse 
 
- Forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse. 
 
- Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold 
 
 Der kan jf. lovgivningen ikke indberettes om følgende: 
 
- Whistleblowerens eget ansættelsesforhold 
 
- Øvrige forhold som f.eks. overtrædelser af interne retningslinjer af alvorlig 

karakter – sygefravær, alkohol, løn, arbejdsopgaver, privat brug af kontorartikler 
mv. 
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- Mindre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen – f.eks. mellem to 

kolleger. 
 
Formålet med en whistleblowerordning er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold 
til evt. ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder ved Svendborg Kommune. 
 
Oplæg til whistleblowerordning har været i høring på HovedMED’s møde den 10. 
september, og udvalget besluttede at indstille nedenstående model 2: 
 
Model 1: Egen kommunal løsning med borgerrådgiver 
Model 2: Egen kommunal løsning med whistleblowerudvalg 
Model 3: Ekstern bistand – revisor/advokat 
Model 4: Ekstern bistand – KL 
Model 5: Kommunalt fællesskab 
  
Nærmere beskrivelse af model 2: Egen kommunal løsning – med whistleblowerudvalg 
 
I model 2 håndterer kommunen selv indberetninger og nedsætter et whistleblower-
udvalg, som f.eks. kan bestå af en borgerrådgiver, MED-repræsentant, jurist, HR-
repræsentant og kommunaldirektøren. 
 
Procedure: 
- Der indberettes via et digitalt indberetningssystem eller mundtligt. 

Whistlebloweren modtager en kvittering på modtagelse af indberetningen. 
- Indberetningen behandles i whistleblowerudvalget med henblik på vurdering af 

håndtering af sagen og igangsættelse af evt. relevante undersøgelser. 
- Evt. kontakt til whistlebloweren sker via det digitale indberetningssystem, hvis 

der er behov for en uddybende afklaring. 
- Igangsættelse af evt. undersøgelser og evt. med ekstern assistance, som vil 

variere afhængig af indberetningstypen. 
- Tilbagemelding til whistlebloweren om den videre proces. 
 
Ulemper: 
Whistleblower kan være utryg ved at indberette om uregelmæssigheder i kommunen til 
kommune selv. Der vil altid være mulighed for at indberette til den eksterne 
whistleblowerordning via Datatilsynet m.fl. jævnfør §17 i Lov om beskyttelse af 
whistleblowere. 
 
Fordele: 
- Der er ikke noget mellemled og indberetninger kan håndteres direkte og hurtigt. 
- Én indgang - whistlebloweren ved, hvor man skal henvende sig. 
- Et whistleblowerudvalg sikrer kontinuitet og fastholdelse af læring både i ferier, 

ved sygdom og fratrædelser. 
- I et whistleblowerudvalg kan det sikres, at flere forskellige fagligheder bliver 

inddraget, når der skal træffes beslutning i en sag. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
 
Økonomi:  
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Jf. budgetmappens afsnit 3 side 9 har kommunen fået tilført midler fra lov- og 
cirkulæreprogrammet. Kompensationen udgør 76.000 kr. i 2022 og 26.000 kr. årligt fra 
2023. 
 
Evt. yderligere udgifter ved implementering af ordningen finansieres inden for 
Økonomiudvalgets eksisterende rammer. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Ikke relevant 
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Navn på tema: Pulje kommunal lånegaranti/deponering til foreninger og institutioner 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 10.000 10.000 10.000 10.000
Anlæg
Finansiering -400 -800 -1.200

I alt 10.000 9.600 9.200 8.800
 
 
 
Resume: 
Økonomiudvalget har på mødet den 19. januar 2021 efterspurgt oplæg til en ramme, der 
kan afsættes til deponering ifm. med eksterne foreningers/institutioners ansøgning om 
kommunal lånegaranti. 
 
Sagsfremstilling: 
Jf. den kommunale lånebekendtgørelse kan kommunen indenfor kommunalfuldmagten 
stille garanti for eksterne institutioners og foreningers lån.  
 
Eksterne institutioner omfatter følgende: 

- Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen 
- Foreninger, som er godkendt efter folkeoplysningsloven 
- Foreninger og fonde, som kommunen er tilsynsmyndighed for. 

 
Når der stilles kommunegaranti for lån, belaster det som udgangspunkt kommunens 
låneramme. Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at deponere i stedet, hvilket betyder, 
at kommunens likviditet reduceres hermed. Det skal bemærkes, at ansøgninger om 
kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger og havnerelaterede projekter 
er fritaget for deponering. 
 
Processen er tilrettelagt således, at Økonomiudvalget på sit møde den 22. juni 2021 
beslutter hvilke ansøgninger, der skal indgå i budgetforhandlinger om budget 2022. 
Ansøgninger, som overgår til budgetforhandlingerne, har efterfølgende mulighed for at 
komme i betragtning til en kommunal lånegaranti via prioritering indenfor 
deponeringspuljen. 
 
Opmærksomheden henledes på den igangværende facilitetsproces på Kultur- og 
Fritidsudvalgets område, hvor borgere, foreninger og andre interessenter tidligere på 
året har haft mulighed for at ansøge om støtte til beskrevne anlægsprojekter. Såfremt 
der her indgår projekter med ansøgning om lånegaranti vil disse projekter automatisk 
indgå i Økonomiudvalgets beslutning den 22. juni 2021. 
 
Øvrige ansøgning om kommunal lånegaranti fremsendes til kommunen senest 1. august 
2021, således at de kan behandles på fagudvalgets møde medio august inden evt. 
fremsendelse til Økonomiudvalget, som på mødet den 24. august beslutter om 
ansøgningen skal oversendes til prioritering fra deponeringspuljen i de politiske 
budgetforhandlinger. 
 
Det skal bemærkes, at der i kommuneaftalen for 2022 mod sædvane ikke er afsat 
særskilte lånepuljer, hvor kommunen kan søge om lånedispensation. 
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Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Direktionen anbefaler, at der afsættes en årlig pulje på 10 mio. kr. til deponering, som i 
første omgang finansieres ved træk på kommunens likviditet. De deponerede midler 
frigives med 1/25 del svarende til lånets løbetid, og medgår til forøgelse af kommunens 
likviditet. 
 
Som alternativ kan finansieringen ske ved nedsættelse af den årlige låneramme. Dette 
vurderes konkret hvert år ved opgørelse af kommunens samlede låneramme, som 
forelægges Byrådet inden udgangen af marts måned det efterfølgende år. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Afhænger af det konkrete anlægsprojekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




