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Oversigt over driftstemaer  
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025

FLUK 500 500 500 0

Skolekoncertordning 230 230 230 230
Udvidelse af lejemål - 
Seniorakademiet 55 55 55 55

Synergien - Ungemiljø 803 803 401 0
Permanent/forlænget 
eventpulje 2.000 2.000 2.000 2.000
SAK - etårigt 
forsøgsprojekt 300 0 0 0
Rundbuehallen - 
forundersøgelse 200 0 0 0
Venskabsbysamarbejd
e - Aasiaat 25 25 25 25
Udvidelse af lejemål - 
Seniorværkstederne 0 50 50 50
Decentrale børne- og 
ungeaktiviteter 500 500 500 500
Danmarks 
Forsorgsmuseum - 
statsanerkendelse 175 175 175
I alt 4.788 4.338 3.936 2.860
 
 
 
 
 
Navn på tema: FLUK - Fyns Laboratorie for Ung Kunst – Svendborg 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 500 500 500
Anlæg
Finansiering

I alt 500 500 500 0
 
 
 
Resume: 
FLUK søger Svendborg Kommune om en 3-årig driftsbevilling til fortsat at bevare og 
udvikle kunstskolen Fyns Laboratorie for Unge. Der søges om en årlig driftsstøtte på 
500.000 kr. fra januar 2022. 
 
FLUK er et lokalt uddannelsestilbud i samtidskunst for unge i alderen 15-25 år. FLUKs 
formål er at udvikle unge lokale kunst-talenter, skabe refleksion og æstetisk dannelse og 
være med til at grundlægge og udvikle et ungdomsmiljø omkring samtidskunst og 
billedkunst i Svendborg. 
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FLUK har p.t. 9 elever og ambitionen er, at skabe en skole med 12 elever pr. semester, 
henholdsvis et forårs- og efterårssemester. Der er undervisning to gange om ugen i 
tidsrummet 17.30-20.30. Derudover har eleverne adgang til lokalerne alle dage og hele 
døgnet. 
 
Sagsfremstilling: 
FLUK holder til i baghuset Vestergade 24, 1. sal. FLUK startede sit første hold i 
september 2020, og til trods for en hård opstart grundet corona har skolen oplevet stor 
opbakning og velvilje både lokalt og nationalt. I august afviklede skolen det første 
infomøde, hvor 16 unge deltog. Ved opstart i september havde de 9 tilmeldinger. 
Efterårsholdet afsluttede med en fælles udstilling i december, som desværre ikke nåede 
at blive set af offentligheden. Inden nytår havde de samlet 15 tilmeldinger, hvoraf 5 var 
på venteliste til forårsholdet, men grundet corona og dermed online-undervisning endte 
de på et samlet hold på 9 elever. FLUK har samlet unge fra primært det sydfynske men 
også fra Odense, Ringe, Rudkøbing og Kirkeby. På forårsholdet, har de en elev, som er 
flyttet fra København til Svendborg for at gå på FLUK, og en tidligere elev, som nu 
fortsætter på Aarhus Kunstskole. De har to elever som til sommer starter på Ærø 
Kunsthøjskole. 
 
Skolen har løbende arbejdet på at skabe nye samarbejder og undersøge mulighederne i 
disse for projekter og udviklingsmuligheder lokalt og regionalt. De ser et stort potentiale 
for disse muligheder og har flere projekter på vej. FLUK sigter mod at binde 
billedkunstmiljøet sammen lokalt i Svendborg, og FLUK ønsker at bidrage til at samle 
ungdomskulturen i Svendborg på tværs af musik, dans, teater, litteratur og billedkunst, 
og dermed også understøtte de aktuelle visioner for både Baggårdteatret og Rytmisk 
Råstof. De oplever, at der er flyttet flere kunstnere og kreative til byen, og mange har 
allerede rakt ud til FLUK omkring samarbejder. Desuden ønsker de i fællesskab at løfte 
de eksisterende kunst- og kulturaktører i byen og være med til at skabe synergi på 
tværs. 
 
FLUKs formål taler ind i flere aspekter af Svendborg Kommunes Kulturløfte 2.0. Særligt 
ift. tankerne om Svendborg ArtLab og Kulturklynge, hvor fokus er på talentudvikling. 
Desuden understøtter FLUK den aktuelle 4-årige aftale, som netop er indgået mellem 
Kulturregionerne og Kulturministeriet. Her er fokus på at koordinere en fælles indsats for 
udvikling af kunst- og kulturlivet, og i særlig grad at understøtte initiativer som er rettet 
mod børn og unge. Den langsigtede vision med kunstskolen er at skabe en fødekæde af 
kunstneriske tilbud og muligheder for børn og unge, samt at være med til at udvikle 
regionale netværk og samarbejder, der kan styrke den regionale talentudvikling og 
udvikle ungdomsmiljøer omkring samtidskunst på Fyn. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
FLUK har et årligt driftsbudget på 626.913 kr., hvor den eneste væsentlige indtægtskilde 
er elevbetalinger, udlejning af lokaler og afholdelse af kurser, i alt 126.000 kr. FLUK 
mangler derfor 500.000 kr. årligt for at kunne drifte skolen. Elevbetalingen er 500 kr. pr. 
måned. 
 
FLUK blev i 2020 støttet af Kulturregion Fyn og i 2021 driftes kunstskolen af midler 
modtaget fra Svendborg Kommune Kulturpulje (100.000 kr.). Fra 2022 ønsker FLUK at 
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have etableret sig som lokal aktør og have væsentlig betydning for unge og deres møde 
med kunsten. Det er ønsket, at FLUK skal være økonomisk selvbærende med støtte fra 
Svendborg Kommune fra 2022. Når driften er på plads, ønsker de gennem samarbejder 
og udviklingsprojekter at skabe nye projekter, hvortil der søges eksterne midler fra fonde 
og puljer. 
 
Et årligt driftstilskud på 500.000 kr. kan, ved fuld belægning på 24 elever årligt, 
omregnes til et tilskud pr. elev på 20.833 kr. uanset bopælskommune. 
 
  
CO2-Konsekvensvurdering: 
Det vurderes ikke, at projektet har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen. 
 
Navn på tema: Svendborg Skolekoncertordning 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 230 230 230 230
Anlæg
Finansiering

I alt 230 230 230 230
 
Resume: 
Etablering af en skolekoncertordning i Svendborg Kommune rettende sig mod elever på 
folkeskoleniveau 0-10 klasse, alternativt 0-6 klasse og etableret i et samarbejde med det 
nationale landsdækkende kompetencecenter Levende Musik i skolen LMS. 
 
Sagsfremstilling: 
LMS arrangerer skolekoncerter med top-professionelle musikere, som samtidig er stærke 
i at formidle deres musik. Koncerterne byder på musikalsk mangfoldighed, kvalitet, 
relevans og skaber det levende møde, der kan åbne for nye erkendelser, samle, danne, 
lære, inspirere og udvikle. Hver koncert ledsages af et materiale, som kan bruges i 
undervisningen og som knytter an til fagenes læringsmål. På den måde får koncerten 
relevans for skolens læringsopgave og bliver mere end en her-og-nu oplevelse. 
 
Det er baggrunden for, at Musikudvalget arbejder frem mod, at Svendborg Kommune 
indgår aftale med LMS om et skolekoncerttilbud rettende sig mod elever på 
folkeskoleniveau 0-10 klasse, alternativt 0-6 klasse. 
 
Det er Musikudvalgets ambition, at man hvert år i sin skoletid oplever en professionel 
koncert og derved får en stærk musikalsk dannelsesmæssig bagage, som spiller tæt 
sammen med skolens musikundervisning, egen musikinteresse og eventuel egen 
musikudøvelse. 
 
Danmark har tradition for at værdsætte børns møde med kunst og kultur og nationalt er 
der opbakning, idet tilskud fra Statens Kunstfond dækker omkring halvdelen af 
udgifterne til skolekoncerterne fra LMS. 
 
Det betyder, at LMS kan tilbyde skolekoncerter til en pris pr. elev på 34 kr.  
(2021-niveau) excl. moms 
 
Hvis alle elever i Svendborg, 0-10 klasse, tilbydes en koncert årligt vil det give en samlet 
pris på 227.222 kr. (2021-niveau) excl. moms 
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Hvis alle elever i Svendborg, 0-6 klasse, tilbydes en koncert årligt vil det give en samlet 
pris på 153.306 kr. (2021-niveau) excl. moms 
 
Alle tallene er baseret på opgørelser over elevantallet i skoleåret 2020/2021 på 
folkeskolerne i Svendborg Kommune herunder privatskoler. 
 
Det er musikudvalgets indstilling, at skolekoncerterne skal tilbydes skolerne gratis i 
lighed med den eksisterende skoleteaterordning. Den kommunale udgift til 
skoleteaterordningen er årligt 287.000 kr. (2021-niveau) 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Den årlige udgift ved en koncert årligt til 0-10 klasse er 230.000 kr. excl. moms. 
Den årlige udgift ved en koncert årligt til 0-6 klasse er 155.000 kr. excl. moms. 
 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Det vurderes ikke, at projektet har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen. 
 
 
Navn på tema: Udvidelse af lejemål for Seniorakademiet, Ørkildsgade 21, 5700 
Svendborg 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 55 55 55 55
Anlæg
Finansiering

I alt 55 55 55 55
 
Resume: 
Forslaget indebærer en udvidelse af budgettet på området Ældreaktiverende Arbejde på 
55.000 kr. årligt til dækning af lokale -og driftsudgifter ved en udvidelse af 
Seniorakademiets lejemål. Ved en udvidelse af lejemålet, vil Seniorakademiet være i 
stand til – i trygge rammer – at fastholde nuværende medlemmer, samt have muligheder 
for at sætte adskillige nye hold og aktiviteter i gang. Desuden skal man ved 
lokaleudvidelsen ikke længere ud at leje andre lokaler ved større film og 
foredragsarrangementer.  
 
Sagsfremstilling: 
Seniorakademiet fik med udgangspunkt i Corona restriktionerne en midlertidig udvidelse 
af deres lejemål i Ørkildsgade 21 – den midlertidige udvidelse af lejemålet udløber ultimo 
2021. 
 
Formålet med at gøre udvidelsen permanent er, både at fastholde de nuværende 
medlemmer i rammer, hvor de kan føle sig trygge med afstand, samt at have muligheder 
for at sætte adskillige nye hold og aktiviteter i gang. Det er ikke muligt i de nuværende 
rammer, hvor der i stueplan rådes over to små rum og et lidt større lokale. 
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Foreningen har i mange år savnet at have et større lokale, hvor der kan vises film og 
holdes foredrag. Til disse arrangementer har foreningen tidligere måtte ud at leje andre 
lokaler. Med 1. salen inkl. i lejemålet, er det muligt at holde alt under ét tag. 
 
Inden Corona ramte, var der en meget fin udvikling i medlemstallet og bestyrelsen er 
sikre på, at de igen kan få interessen for Seniorakademiet til at stige, når der er gode og 
trygge lokaleforhold at tilbyde, og når alle har brug for at komme ud i faglige og sociale 
fællesskaber igen.  
 
Foreningen er for nuværende i gang med at planlægge en massiv reklame og 
oplysningskampagne til efter sommerferien, ligesom de har kontakt til flere andre 
senioraktiviteter i Svendborg Kommune og arbejder på et evt. samarbejde med dem, til 
gavn for alle kommunens seniorer. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Økonomi:  
 
Seniorakademiet har, under forudsætning af, at det samlede lejemål bliver permanent, 
indgået en mundtlig aftale med udlejer om at kunne leje stue og 1. sal for en samlet pris, 
der giver en årlig ekstra udgift for Svendborg Kommune på 55.000 kr., jf. politisk 
beslutning om at Svendborg Kommune giver 70%’s tilskud til lokaler og drift til 
foreninger og aktivitetshuse på det ældreaktiverende område. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen 
 
 
Navn på tema: Synergien 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 803 803 401
Anlæg
Finansiering

I alt 803 803 401 0
 
 
Resume: 
”Synergien”, et samarbejdsprojekt mellem 5 foreninger med adresse på Ryttervej 70, 
Svendborg Idrætscenter, søger om et samlet driftstilskud på 2.006.500 kr. til at udvikle 
aktiviteter og metoder til at rekruttere og motivere unge 15-25-årige mod at deltage i 
aktiviteter på tværs af idrætter i og uden for foreningerne. Det samlede projekt, som 
løber fra juli 2021-juni 2024, har et budget på ca. 7 mio. kr. 
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Sagsfremstilling: 
Svendborg Forenede Boldklubber, Svendborg Basketball Club, Svendborg 
Gymnastikforening, Svendborg Tennisklub og Svendborg Håndboldklub er gået sammen 
om at skabe ”det fedeste ungemiljø” for de 15-25-årige. Projektet har fået arbejdstitlen 
Synergien, og er fysisk placeret i de nye faciliteter ved Svendborg Idrætscenter på 
Ryttervej. Synergien har foreningsrepræsentanter og DGI-Fyn som styregruppe, samt 
et ungepanel som visionært råd.  
  
Konkret handler projektet om at arbejde med at motivere unge til at deltage og fortsætte 
i sunde fællesskaber på tværs af foreninger og idræt. En stor del af målgruppen vælger 
idrætter fra når de rammer 13-15-års alderen, hvilket er en kendt national udfordring på 
tværs af idrætsgrene. 
  
I et forsøg på at løse den udfordring har projektet ansat to projektledere (1 årsværk) til 
at arbejde med metodeudvikling og innovation inden for den traditionelle 
foreningstankegang, så unge i højere grad bliver i foreningslivet, og de der ikke er en del 
af de gode fællesskaber, finder vej ind i dem. 
  
På national plan er det en opgave ingen foreninger, institutioner eller 
idrætsorganisationer er lykkedes med at løse endnu. 
  
Projektet ligger geografisk tæt placeret på flere ungdomsuddannelser og har SIMAC, 
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, Svendborg Gymnasium, FGU Syd- og Midtfyn, 
Svendborg Ungdomsskole og Ungekontakten Svendborg som samarbejdspartnere. 
  
Projektet er i foråret 2021 i et forstadie med DGI Fyn som samarbejdspartner både 
økonomisk og medarbejdermæssigt. DGI Fyn har bidraget med 400.000kr og ¼ årsværk 
fra en af deres medarbejdere (med tilsagn om yderligere 400.000kr) til at få projektets 
fundament etableret. Synergiens vision er at skabe det bedste ungemiljø med unge i 
centrum, og dette gøres på følgende værdigrundlag: 
  

1. Demokratisk dannelse: gennem inddragelse, åbenhed og magt til både foreninger 
og brugergrupper skabes ejerskab, samværsforståelse og autorisation til 
handling.  

2. Samvær og de unge i centrum: Mødet mellem mennesker skaber energier, og det 
skal være let at mødes, at kunne indgå og også gøre noget; særligt med tanke 
på, at miljøet skal være attraktivt for unge. Det skal være let at gå ind over 
dørtærsklen til projektets tilbud. 

3. Trivsel og “integration af indsatser”: Dette kan forstås som omvendt 
“silotænkning” og omhandler at unge skal opleve en koordineret sammenhæng 
mellem de forskellige rum og instanser, som de møder og tilvælger i deres 
livsverden.  

4. Aktivt handlende: de unge involverer sig, tager initiativer, fejler og rammer plet - 
og lærer af det. 

5. Dynamisk helhed: Selvom meget kan ønskes statisk, så er præmissen at både del 
og helhed ændres over tid. Ung er ældre i morgen og ligeså skal foreninger, 
aktiviteter, samarbejde, medier og samværsformer tilpasse sig samtiden. 

  
Synergien bidrager direkte ind i arbejdet med ”Fællesskaber”, som er en del af Kultur og 
Fritidsudvalgets bidrag til det tværgående politiske arbejde med Børn og unges mentale 
sundhed 
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Påvirkning på andre områder:  
Social og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Børn- og 
Ungeudvalget er også involveret i arbejdet med temaet om Børn og unges mentale 
sundhed.  
 
Økonomi:  
”Synergien” har, som beskrevet, adresse i de nye faciliteter i Svendborg Idrætscenter. 
 I forbindelse med anlægsbevilling til opførelse af den nye bygning, blev der bevilget et 
driftstilskud på 1,5 mio. kr. til drift af bygningen, løn til teknisk service og rengøring. 
 
Det samlede projekt ”Synergien”, som løber fra juli 2021 til juni 2024 har et budget på 
ca. 7 mio. kr. 
Projektet søger om et samlet tilskud på 2.006.500kr til projektledelse af ”Synergien”, og 
de opgaver der er forbundet hermed fra 2022 til og med 2024.  
 
Udgiftspost Beløb 
Projektledelse, løn (inkl. ferie & pension) kr 1.822.500 
Administrations bidrag & support kr 125.000 
Grundudgifter IT & komm. kr 24.000 
Mødeudgifter  kr 20.000 
Transport kr 15.000 
I alt kr 2.006.500 
 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
 
Ikke relevant for denne sag. 
 
 
Navn på tema: Permanent/forlænget Eventpulje 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 2.000 2.000 2.000 2.000
Anlæg
Finansiering

I alt 2.000 2.000 2.000 2.000
 
Resume: 
Eventpuljen 2021 har været et vigtigt og væsentligt bidrag i understøttelsen af kulturlivet 
som en strategisk styrkeposition for Svendborg. Det foreslås derfor, at eventpuljen gøres 
permanent/forlænges med 2 mio. kr. pr. år. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der nedsat en 1-årig pulje på 2 mio. kr. til 
understøttelse af events. Der har været stor interesse for puljen, og alene i første 
ansøgningsrunde var der indkomne ansøgninger for 3,9 mio. kr. Puljen udmøntes af 
Kultur- og Fritidsudvalget i overensstemmelse med afdækningen af Svendborg 
Kommunes strategiske styrkepositioner, hvoraf kulturlivet er fremhævet som den ene af 
fire (kultur, oplysning/undervisning, turisme og maritim sektor). 
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Eventpuljen skal ses som et supplement til Kulturpuljen, der med et årligt budget på ca. 
1 mio. kr. og en række faste tilskud har vanskeligt ved at støtte større events som fx 
5700 Summer. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Økonomi:  
Det foreslås, at puljens årlige budget er 2 mio. kr. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Det vurderes ikke, at Eventpuljen har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen. 
 
Navn på tema: SAK – et årigt forsøgsprojekt 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 300
Anlæg
Finansiering

I alt 300 0 0 0
 
Resume: 
Ansøgning fra Kunstbygning SAK om 300.000 kr. til en 1-årig forsøgsordning med gratis 
adgang til SAK´s løbende udstillinger. 
 
Sagsfremstilling: 
SAK ønsker med projektet at få et grundlag, hvorpå de kan udvikle en 10 års visions - og 
handlingsplan. Tanken er at prioritere samarbejde med eksterne kulturpartnere. 
Der skal arbejdes med anderledes aktiviteter, som appellerer til og inddrager byens 
borgere på fornyet vis. 
Intentionen er således også at tiltrække nye medlemmer og gerne få den yngre 
generation aktiveret i den fortsatte udvikling af billedkunstinteresserede i Svendborg. 
SAK ønsker, at projektet ligeledes kan munde ud i en decideret skole tjeneste på 
billedkunstområdet. 
 
Institutionen ønsker at SAK´s fremtidige rolle i kommunen kan bidrage til og understøtte 
den fortsatte vækst på kulturområdet. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Det ansøgte beløb dækker det indtægtstab der vil være ved at give gratis adgang i et år. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Det vurderes ikke, at projektet har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen. 
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Navn på tema: Rundbuehallen – Forundersøgelse  
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 200
Anlæg
Finansiering

I alt 200 0 0 0
 
 
 
Resume: 
Svendborg Event søger 200.000 kr. til en forundersøgelse af omdannelse af 
Rundbuehallen til Fyns nye koncert venue. Svendborg Event søger på vegne af en række 
interessenter, som er brugere af Rundbuehallen. Ansøger ønsker samtidig, at 
Rundbuehallen ændrer navn til Værftshallen. 
 
Svendborg Event vil stå for forundersøgelsens gennemførelse. 
 
Sagsfremstilling: 
Ansøger fremhæver som begrundelse for ansøgningen, at omdannelsen af Rundbuehallen 
til en nyt koncert venue er en unik chance for at skabe en sjældent rå, autentisk og 
ikonisk koncert- og konferencesal med en profil og størrelse, der kan matche det bedste, 
der ellers kun kendes fra langt større byer. I dag er Borgerforeningen, Svendborg Teater 
med plads til 500 stående gæster, Svendborgs største venue til musik- og kulturevents. 
 
Rundbuehallerne som det nye venue, opfylder alle interessenters behov og ønsker. Med 
den rette istandsættelse og udvikling kan det nye mødested huse alt fra højtprofilerede 
rockkoncerter til atmosfærefyldte, og mange facetterede, konferencer med relevans for 
Svendborgs erhvervsliv.   
 
Ud over den helt indlysende værdiskabelse, nemlig bedre rammer til musikalske 
arrangementer, så er der også en del andre typer værdiskabende arrangementer, der vil 
opleve stor nytteværdi og slutbrugertilfredshed ved en opgradering af Værftshallens 
isolering og akustik. 
 
Ansøger fremfører, at som det er nu, er det eksempelvis en umulighed at mødes til 
fællesspisning, når 500 sultne sejlere afslutter Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe. 
Lydniveauet, i de eksisterende rå betonrammer, skaber et uoverskueligt og voldsomt 
lydbillede når stole rykkes rundt og mennesker samtaler, alt imens bestik og service er i 
brug. At bruge rammerne til konferencer, eks. European Maritime Days og store 
firmaarrangementer (eks. Legos sommerfest) fordyres væsentligt, da brugerne selv skal 
opsætte midlertidig støjdæmpning og opvarmning for at muliggøre deres arrangementer. 
Den nuværende konsekvens er lave lejepriser, mange undskyldninger og et ringe 
omdømme når det drejer sig om kvaliteten i oplevelsen. 
 
Istandsættes Rundbuehallen forsvarligt, hvad angår isolering og akustik, så kan 
lejeprisen hæves, brugervenligheden stige og slutbrugeroplevelsen højnes markant.  
En istandsættelse af Rundbuehallen vil skabe øget besøgstrafik til Svendborg generelt, 
vurderer ansøger. Det medfører betydelig omsætning i andre dele af byen, bl.a. 
overnatningssektoren, restaurationsbranchen, shopping mv. 
 
Ansøgningen med visuelle billeder er vedlagt som bilag. 
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Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Forundersøgelsens økonomiske elementer: 
Interessentanalyse – dybdegående:   15.000 KR. 
Isoleringsbehov – specialist undersøgelse:  36.000 KR. 
Akustikbehov – specialist undersøgelse:  68.000 KR. 
Lyd, lys, back-stage, f&B, multifunktionalitet 23.000 KR. 
Risikoanalyse ved byggeprojekt:  20.000 KR. 
Finansieringsbehov, tidsplan, udbud:  20.000 KR. 
Administration:   18.000 KR. 
Totalt    200.000 KR. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ikke relevant 
 
 
Navn på tema: Venskabsbysamarbejde med Aasiaat 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 25 25 25 25
Anlæg
Finansiering

I alt 25 25 25 25
 
 
Resume: 
Afsættelse af en økonomisk ramme med henblik på genoptagelse af udmøntning af 
rammeaftalen fra 2008 mellem byerne Aasiaat og Svendborg om at støtte og udvikle 
samarbejdet indenfor områderne uddannelsesinstitutioner, skoler og virksomheder. 
Rammeaftalens punkter kan udfyldes efter konkrete aftaler parterne imellem herunder 
tidsomfang og økonomi. 
 
Sagsfremstilling: 
Venskabsbyaftalen fra 1997 bekræfter kommunernes ønske om at udvide og styrke 
relationerne mellem de to kommuner. Det er nævnt i aftalen, at de konkrete områder, 
der skal samarbejdes om, aftales de to kommuner imellem i hvert enkelt tilfælde. En 
delegation fra Svendborg besøgte Aasiaat i august 2008. Under møderne ønskede 
repræsentanter fra Aasiaat at venskabsbyaftalen fremover relaterer sig til byen Aasiaat, 
som pr. 1. januar 2009 indgår i Nordkommunen i Grønland. 
Samtidig ønskedes aftalt rammer for et kommende udvidet samarbejde. 
Dette er baggrunden for udfærdigelse af rammeaftalen 2008. Der blev ved samme 
beslutning nedsat et §17, stk. 4 udvalg, kaldet Aasiaatudvalget til at forestå, planlægge 
og koordinere aktiviteterne. Dette udvalg er sidenhen blevet nedlagt. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
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Økonomi:  
Der er for nuværende en årlig ramme på ca. 56.000 kr. hvor de løbende udgifter til rejser 
og projekter skal gennemføres. Den afsatte ramme dækker venskabsbysamarbejder med 
alle Svendborgs venskabsbyer. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Det vurderes ikke, at projektet har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen. 
 
Navn på tema: Udvidelse af seniorværkstedernes lejemål  
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 50 50 50
Finansiering

I alt 0 50 50 50
 
 
Resume: 
Forslaget indebærer en udvidelse af budgettet på området Ældreaktiverende Arbejde på 
50.000 kr. årligt til dækning af lokale -og driftsudgifter ved udvidelse af 
Seniorværkstederne’ s lejemål. Ved en udvidelse af lejemålet vil Seniorværkstederne 
være i stand til at imødekomme et voksende behov for mere plads til pladskrævende 
aktiviteter. Ved udvidelsen af lejemålet er det muligt at opsige nuværende lejede lokaler, 
der både er uhensigtsmæssige, samt dyre at varme op.  
 
Sagsfremstilling: 
Seniorværkstederne er udfordret på deres egen succes, de mangler plads. 
 
Seniorværkstederne har gennem årene løbende sat nye værkstedsaktiviteter på 
programmet, herunder trædrejning og møbelpolstring. Der har længe været stor søgning 
til disse aktiviteter, hvilket der er rådet bod på ved en midlertidig indretning af lagerrum i 
kælder. Denne placering, sammen med andre værkstedsaktiviteter har betydet, at både 
pladsen og tiden i lokalerne har været begrænset. Seniorværkstederne er desuden blevet 
gjort opmærksomme på manglende flugtveje fra de pågældende kælderrum. 
 
Formålet med udvidelsen er at få flyttet værkstedsaktiviteterne i tidssvarende og sikre 
lokaler. Hermed det er muligt både at fastholde de nuværende medlemmer, samt at 
udvide antallet af medlemmer til de forskellige aktiviteter. 
 
Med udvidelsen af det nye lejemål, opsiges flere utidssvarende kælderrum, der også er 
dyre at varme op.  
 
Det nye lejemål er tæt beliggende op af de nuværende værksteder. Det er fuldt isoleret, 
opvarmet med naturgas og klar til indflytning. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Seniorværkstederne har indgået aftale med udlejer om leje af det ekstra lokale til samme 
favorable pris, som de øvrige lokaler i lejeaftalen. Den favorable pris på de øvrige lokaler 
er givet som kompensation for udførte istandsættelser.  
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Oprindelig lejekontrakt fra. 1. oktober 2009 
Allonge 1: 25. marts 2010 
Allonge 2: 20. august 2013 
Allonge 3: 1. januar 2015 
Lejeaftalen er tinglyst uopsigelig til 2029 og mundtligt til 2035 
Lejen af det nye lokaler giver en årlig ekstra udgift for Svendborg Kommune på 50.000 
kr., jf. politisk beslutning om at Svendborg Kommune giver 70 %’s tilskud til lokaler og 
drift til foreninger og aktivitetshuse på det ældreaktiverende område. 
 
Udgifterne kan, med udgangspunkt i et Corona relateret mindre forbrug, klares inden for 
egne rammer i 2022. 
 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Ingen 
 
Navn på tema: Pulje til decentrale fritidstilbud til unge  
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 500 500 500 500
Anlæg
Finansiering

I alt 500 500 500 500
 
 
Resume: 
Forslaget indebærer nedsættelse af en pulje til etablering af alternative fritidstilbud til 
unge i lokalområderne. Aktiviteterne der kan søges tilskud til, skal være et supplement til 
de allerede eksisterende fritidstilbud. Kriterier for puljens uddeling herunder hvem der 
kan søge puljen fastlægges ved puljens etablering. 
 
Sagsfremstilling: 
Baggrunden for forslaget er en oplevelse af, at der i de mindre lokalsamfund efterspørges 
alternative fritidstilbud til de unge. Gennem de seneste år er der sket en centralisering af 
de kommunale fritidstilbud til børn og unge. Især kan det mærkes, at både 
Juniorklubber, Ungdomsskoletilbud og musikskoletilbud er blevet lukket ned og 
centraliseret i Svendborg by. Samtidig er det opfattelsen, at det kan være en udfordring 
for børn og unge bosat på landet at blive transporteret med offentlig transport til 
Svendborg by for at deltage i de kommunale fritidstilbud. 
 
Det vurderes, at en decentral styrkelse af fritidstilbuddene vil have flere positive effekter. 
De mest åbenlyse vurderes at være en styrkelse af lokalområdernes tiltrækningskraft og 
bedre mental trivsel blandt de unge samt stimulere lysten til at sætte aktiviteter i gang. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Det foreslås, at puljens årlige budget er 500.000 kr. 
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Det vurderes ikke, at projektet har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen. 
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Navn på tema: Danmarks Forsorgsmuseum 
 
1.000 kr. 2022 2023 2024 2025
Drift 175 175 175
Anlæg
Finansiering

I alt 175 175 175 0
 
 
 
Resume: 
Forslaget har til hensigt at understøtte museets strategiske indsats i forhold til en 
statsanerkendelse af Danmarks Forsorgsmuseum. 
 
Sagsfremstilling: 
Danmarks Forsorgsmuseum arbejder målrettet på at cementere og opskalere sit unikke 
museumskoncept i sin egen ret, så museet for fremtiden anerkendes nationalt og 
finansieres som et kulturhistorisk museum med sit eget ansvarsområde (velfærdsstatens 
sociale forsorgshistorie).  
 
Ambitionen er et Danmarks Forsorgsmuseum, driftet socialt ansvarligt og bæredygtigt, i 
funktion som et nationalt videnscenter og samfundsrelevant museum, der arbejder i et 
innovativt krydsfelt mellem historisk forskning og formidling og sociale indsatser. 
 
For at styrke indsatsen i denne vigtige del af museets fase, har Danmarks 
Forsorgsmuseum i de kommende år brug for opbakning og økonomisk støtte til blandt 
andet markedsanalyser, brugerundersøgelser, lobbyarbejde og en samlet koordineret 
strategisk indsats i forhold til interesseorganisationer, uddannelsessektoren og politisk.  
 
 
Økonomi:  
Museet søger om et tilskud på 175.000 kr. årligt i en 3-årig periode. 
 
Påvirkning på andre områder: 
Ingen 
  
 
CO2-Konsekvensvurdering: 
Det vurderes ikke, at projektet har væsentlige konsekvenser for CO2-udledningen. 
 
 
 


