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Indholdsfortegnelse: 

 

Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. 

  

   2  l  Miljø- og Naturudvalget 

   7  l  Teknik- og Erhvervsudvalget inkl. anlæg 

 25  l  Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  

 41  l  Børne- og Ungeudvalget 

 58  l  Kultur- og Fritidsudvalget  

 67  l  Social- og Sundhedsudvalget 

 86  l  Økonomiudvalget     
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Miljø- og Naturudvalget – Kort fortalt! 

 

Natur og Miljø 

 
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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Økonomisk oversigt 
 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Udvalg
Regnskab 

2018
Vedtaget 

budget 2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Regnskab  
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter i alt
13,4 14,3 13,8 13,1 -0,7

Natur og Miljø

- Naturforvaltning og Natura 2000 0,6 0,7 0,7 0,6 0,0

- Vandløbs- og vådområdeprojekter 1,4 2,0 1,5 1,2 -0,2

- Miljø 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0

 - Klima og Energi 0,5 0,4 0,8 0,6 -0,2

 - Unesco Geopark 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

 - Administrationsudgifter - konto 6 10,4 10,5 10,6 10,3 -0,2

Samlet drift i alt 13,4 14,3 13,8 13,1 -0,7

0,0

Heraf overføres til 2020  -0,7
Heraf uden overførselsadgang 0,0

Heraf overføres til 2020 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)

 
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

 (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af nedenstående tabel. 

 

Bevillinger 2019 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: -0,4

Overførsler fra 2018 -0,2

Andel af besparelse på ledelse og administration 0,0

Barselsrefusion 0,1

Unesco Geopark - overført fra TEU og flyttet videre til ØKU -0,3

Tillægsbevillinger i alt -0,4  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Natur og Klima 

 
Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskabet for Natur og Miljø 2019 udgør ca. 13,1 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på 
ca. 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Mindreforbruget kan overordnet henføres til: 

� Statsfinansierede puljer, hvor der har været et nettomerforbrug på ca. 0,05 mio. kr. Beløbet 
overføres til 2020, hvor midlerne fra staten forventes indbetalt. 

� På de øvrige områder er der et samlet netto mindreforbrug på ca. 0,75 mio. kr. som bl.a. skyldes 
mindre afvigelser på tilsammen 0,5 mio. kr. på både natur- og miljøområdet. På 
vandløbsvedligeholdelse har der været et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., hvilket især skyldes 
færre ekstraarbejder end tidligere efterår. På Klima og energiområdet har der været 
mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. I 2019 blev der overført 0,4 mio. kr. fra 2018 efter budgettet 
for klima- og energiaktiviteterne var fastlagt.  Herudover har der været mindreforbrug på konto 6 
med ca. 0,2 mio. kr., hvilket kan tilskrives ekstraordinær refusion på grund af sygdom og 
vakancer.  

 

Hvad nåede vi i 2019? 

Natur og Miljø varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: Industri, 
Landbrug, vandforsyning, jordforurening, natur, vandløb, VVM, jordvarme, affald, spildevand, varmeplan, 
samt energi og klimaområdet. 

I 2019 gennemførte afdelingen delvist et vandløbsprojekt i Svendborg Kommune. Dermed er fem af de 
indsatser, som staten har udpeget i vandområdeplanen for Det Sydfynske Øhav (2015-2021) 
gennemført. 

Med projektet er der etableret en faunapassage i Syltemae Å ved Vester Mølle, således der er fri passage 
for fisk og smådyr fra havet og til Ollerup sø. Projektet afsluttes endeligt i efteråret 2020, når det 
opgravede slam fra mølledammen er udbragt på omkringliggende marker. Projekt er finansieret af 
staten. 

Desuden har afdelingen igangsat to forundersøgelser med henblik på restaurering og sikring af 
vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand i hhv. Vandløb fra Egense og ved Elleskov Mølle, 
der udgør en spærring i Hundstrup Å. 

I vådområdeprojekterne ved Hørup Å og Bøllemosen fører Landbrugsstyrelsen forhandlinger med 
lodsejerne og Teglværket Wienerberger om køb og salg af arealer. 

I forbindelse med den statslige Fødevare- og Landbrugspakke kan lodsejere nu selv etablere mini-
vådområder med det formål at reducere kvælstof til havmiljøet. Afdelingen har modtaget en række 
forespørgsler i forhold til placering, hvilket har resulteret i en ansøgning.  

I forbindelse med udarbejdelse af den statslige vandområdeplan, som skal gælde for perioden 2021-2027 
udarbejder afdelingen forslag til indsatsprogram i forhold til fysiske indsatser i vandløb. Der er nedsat et 
vandråd for hver af landets 23 hovedvandområder, som skal bidrage med input til kommunernes forslag. 
Svendborg Kommune er sekretariat for vandrådet for hovedvandoplandet Det Sydfynske Øhav. 

I Natura 2000-områderne har kommunen i 2019 sikret og forbedret plejen af overdrev og strandenge i 
Det Sydfynske Øhav ved afgræsning. Driften af kreaturprammen Yrsa (sammen med de øvrige tre 
kommuner omkring Øhavet) udgør en vigtig del heraf, da det er den eneste måde, kreaturerne kan 
transporteres til øerne. Tidligere plejeaftaler er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Natur og Miljø har 
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bidraget til Naturstyrelsens etablering af pumpe i Tåsinge Vejle til sikring af hensigtsmæssige 
vandstandsforhold i forhold til områdets naturtyper og arter. Der er etableret vandhuller til sjældne 
padder på Skarø. 

Uden for Natura 2000-områderne er sikret pleje af strandenge på Tåsinge og tidligere plejeaftaler i 
kommunens værdifulde naturområder er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Der er foretaget en 
omfattende rydning i Casanovabakkerne. Der er opsat nye informationsskilte og genoptrykt tre foldere. 
Kommunen plejer fem private fortidsminder med offentlig adgang. 

I 2019 gennemførte Natur og Miljø en omfattende kampagne for at få borgerne og lodsejere til at komme 
med forslag til projekter, som de selv kunne tilrettelægge og realisere med økonomisk støtte fra 
kommunen (’borgerprojekter’). Kampagnen fik desværre ikke den forventede interesse og førte kun til ét 
mindre projekt. 

Natur og Miljø har i samarbejde med Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) arbejdet med en 
Skovstrategi og 50-årige forvaltningsplaner for de kommunale skove. Som led i arbejdet er afholdt et 
borgermøde. Strategiens overordnede målsætninger og principper for forvaltningen har været behandlet i 
Miljø- og Naturudvalget og sendt i høring i Det Grønne Råd. Skovstrategien og forvaltningsplanerne 
forventes vedtaget 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. De tre parter har alle tilkendegivet at have vilje og midler til at indgå i projektet som beskrevet. 
Forslaget til samarbejdsaftale skal miljøvurderes, før den kan underskrives. Det forventes at ske i 2020.  

Den 1. september 2018 blev kommunen ny myndighed på sager om kystbeskyttelse.  
Svendborg Kommune er nu indgangen for borgerne for henvendelse om kystbeskyttelse, hvor en 
afgørelse om kystbeskyttelse også inkluderer tilladelse efter en lang række andre lovområder. Dette 
betyder én indgang og én udgang for borgeren og dermed en mere overskuelig proces for den enkelte 
borger, men en tidskrævende proces for kommunen.  

Svendborg Kommune fik syv ikke færdig behandlet sager fra direktoratet, hvoraf de fire er 
færdigbehandlet. Derudover har kommunen færdigbehandlet seks nye sager. Der er samlet brugt 718 
timer på kystbeskyttelse i 2019.  

Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb i Svendborg Kommune har siden 2012 været varetaget af 
HedeDanmark. Ved den seneste udbudsrunde vandt HedeDanmark opgaven for perioden fra april 2018 til 
marts 2024. 

Vi har i samarbejde med Vand og Affald revideret Spildevandsplanen. Spildevandsplanen er med revision-
en forberedt til den kommende revision af Kommuneplanen og de nye krav der skal stilles for vand på 
terræn jf. ændringen af planloven i forhold til planlægning for skybrud. Der bliver i spildevandsplanen sat 
rammer for de fremadrettede tiltag i forhold til afkoblingsstrategien både for Vand og Affald men også 
hvilke krav den enkelte grundejer skal opfylde hvis de vil lave egne anlæg for lokale afledning af 
regnvand (LAR-anlæg). 

Der er i samarbejde med Vand og Affald udarbejdet et Regulativ for Husholdningsaffald, indeholdende 
den nye ordning for husstandsindsamling af fraktionerne pap og papir, metal, glas, plast, madaffald og 
restaffald.  

I 2019 er der blevet brugt mange ressourcer på projekter, som er relateret til beskyttelsen af 
grundvandet. Der er blevet arbejdet med at afklare, om solcelleanlæg kan anvendes som en 
grundvandssikrende aktivitet og bidraget til udpegningen af - og redegørelsen til skovrejsningsprojektet 
ved Skovmølleværket. Sideløbende er arbejdet med indgåelse af en partnerskabsaftale med Region 
Syddanmark og Vand og Affald om opsporing af punktkildeforureninger i oplandet til Skovmølleværket. 
Der er desuden startet et nyt projekt op om afvikling af overflødige brandstandere og se på 
vandforsyningssikkerheden ved DGI landsstævnet.  
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På klima- og energiområdet blev der udarbejdet en revideret klima- og energipolitik samt et udkast til en 
bæredygtighedsstrategi. Der blev afholdt et borgermøde om bæredygtighed. Desuden blev der 
gennemført energitjek for svinebrug i kommunen, energirenoveret 1 klubhus og etableret 10 lade steder 
for elcykler.  

På varmplansområdet er der givet godkendelser til etablering af store varmepumper hos Svendborg 
Fjernvarme og Skårup Fjernvarme på henholdsvis 20 MW og 1,7 MW.  

Landbrug 

På husdyrbrugsområdet har der i 2019 været fokus på behandling af ansøgninger om godkendelse efter 
husdyrloven samt arbejdet med opdatering af procedurer og skabeloner. 

Der er i 2019 udarbejdet godkendelse af 5 husdyrbrug, og der er i alt modtaget 6 ansøgninger om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug. Der er et efterslæb af ansøgninger fra 2018, og ved udgangen af 2019 
ligger der i alt 10 ansøgninger om godkendelse til behandling. Flere ansøgninger er sat i bero af ansøger 
eller afventer ansøgers oplysninger. Ansøgningerne fordeler sig på Svendborg Kommune samt Ærø og 
Langeland kommuner i henhold til det forpligtende samarbejde.  

I 2019 er der gennemført energitjek af 25 større svinebrug og fjerkræbrug. 

 Målet for Svendborg Kommunes antal tilsyn på Ærø, Langeland og Svendborg er opfyldt for alle tre 
kommuner. 

Industri 

På industriområdet er der gennemført 86 tilsyn, 83 i Svendborg og 3 på Ærø. Målet for antal tilsyn er 
opnået. Tilsynskampagnen var i 2019 registrering af nye virksomheder.   

Der blev givet en miljøgodkendelse til Biogasanlægget på Tåsinge. 

Miljøvurdering 

Der er i 2019 anvendt tid på miljøvurdering af følgende projekter: Biogasanlæg på Tåsinge, vindmøller på 
Tåsinge og ved Broholm samt havneudvidelse af Søby Havn, Ærø. Planlægning og miljøvurdering af 
biogasanlægget på Tåsinge er politisk vedtaget i april 2019. Planer og udkast til miljøgodkendelse er 
påklaget, og afventer nu både Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser. Arbejdet 
med miljøvurdering af vindmøller på Tåsinge forventes afsluttet i første halvdel af 2020. Mens arbejdet 
med vindmøller ved Broholm, og havneudvidelsen af Søby Havn fortsætter gennem 2020. Miljø-
vurderingerne er omfattende, tidskrævende og kræver blandt andet politisk behandling flere gange, 
inddragelse af offentligheden og stor involvering af forskellige fagområder. Der har været og er stor 
offentlig interesse i de konkrete projekter, der miljøvurderes. 
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Teknik- og Erhvervsudvalget – Kort fortalt! 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

  



Regnskab	2019	 	

 

9 

 

 

 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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Økonomisk oversigt 
 

(Mio. kr.) Løbende priser 

 
 
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår nedenstående tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik og Erhvervsudvalget
Regnskab 

2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Regnskab  
2019

Afvigelse i 
forhold til 

Korr. 
budget

Drift

Serviceudgifter i alt 264,0 269,9 273,8 273,8 0,0

CETS 233,0 227,5 228,3 226,8 -1,5

- Trafik og Infrastruktur 80,0 87,4 90,2 81,7 -8,5

- Ejendomsservice 113,6 113,6 113,3 111,6 -1,7

- Kommunale Ejendomme 39,4 26,4 24,8 33,6 8,8

Byg & BBR 8,8 7,7 9,0 8,0 -0,9

Plan & Udvikling 7,7 16,8 14,3 14,9 0,7

ERHVERV 14,5 17,9 22,3 24,0 1,7

- Erhvervskontoret 9,6 13,7 18,3 18,4 0,2

- Iværksætteri -0,3 -0,8 -0,7 1,0 1,7

- Havn & Færger 5,2 5,0 4,7 4,7 -0,1

Overførselsudgifter i alt -8,2 -9,5 -9,3 -9,3 0,0

Drift ældreboliger (husleje mv.) -10,0 -11,2 -11,0 -10,9 0,1

Teknisk servicepersonale - Distrikt 
Social og Ældre 1,8 1,7 1,7 1,6 -0,1

Samlet drift i alt 255,8 260,4 264,5 264,6 0,0

0,1

-0,1
Heraf uden overførselsadgang 0,0

Heraf overføres til 2020 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)

Heraf overføres til 2020 (inkl. negativ overførselspulje)
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Bevillinger 2019 
 

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter: 

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør ca. 273,8 mio. kr. netto, hvilket er lig med Korrigeret 
budget for 2019. 

Resultat favner så bredt, at der er redegjort for de væsentligste afvigelser i nedenstående beskrivelser af 
politikområderne. 

 

Overførselsudgifter: 

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -9,3 mio. kr., hvilket er lig med korrigeret budget for 
2019.  

Mindreindtægt vedrørende ydelsesstøtte til private ældreboliger og drift af gæsteboliger på 0,1 mio. kr. er 
opvejet af et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. teknisk servicepersonale i Distrikt 8 Social og 
Ældreområdet. Afvigelserne er yderligere beskrevet i nedenstående politikområder. 

 

  

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: 3,9

Overførsler 2018 samt fællesfinansiering 3,6

Tilpasning fleksjobpulje -0,2

Andel af besparelse på ledelses og administration -0,2

Tilretning af budgetter på takstinstitutioner midbrug unge og voksne -0,2

Delforlig - fastholdelse af 2 timers gratis parkering 0,5

Låneydelse i Fitnesscenter -0,1

Tilpasning af ejendomsbudgetter med B&U -0,1

Barselspulje 0,6

Teknisk tilpasning af budgettet 0,4

Koordination af Landsstævne 2021 0,3

Opnormering på både byggesags- og planområdet 1,0

Energispareprojekt 2017 og frem -0,7

Distrikt idræt - mobilt badmintongulv og LED-projekt fra drift til anlæg -1,1

Diverse 0,0

Overførselsudgifter 0,2

Huslejeindtægter ældreboliger 0,1

Lån til køkkenudskiftninger 0,0

Barselspulje 0,0

Tillægsbevillinger i alt 4,1
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Center for Ejendomme og Teknisk Service 

 

Trafik og Infrastruktur 

 
Økonomisk redegørelse 

Regnskabet for 2019 for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 81,7 mio. kr. netto, hvilket giver et 
mindreforbrug på ca. 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;  

� Fra 1. januar 2019 gælder der nye regler på parkeringsområdet. Disse får først økonomisk 
virkning når regnskabet for 2019 bliver indsendt og godkendt i ministeriet i 2020. I 2019 
forventes derfor en merindtægt på ca. 3,75 mio. kr. Størstedelen af beløbet skal reserveres 
og overføres til 2020, hvor det skal tilgå en tilsvarende reduktion i kommunens bloktilskud 
svarende til 70% af det samlede indtægtsgrundlag på parkeringsområdet.  

� Kollektiv trafik med ca. 0,3 mio. kr., samt yderligere ca. 0,2 mio. kr. på kontoen til 
vedligeholdelse af skilte og læskure m.m. Herudover har der været et merforbrug på SBH-
kørslen på ca. 0,25 mio. kr., da abonnementsbetalingen på ordningen er bortskaffet af 
FynBus’ bestyrelse. Tidligere har hver borger betalt 455 kr. om året – dette er nu fjernet, 
men derimod er der lagt 5 kr. oven i turprisen.  

� Mindreforbrug på Almen skolekørsel med ca. 1,1 mio. kr. Dette skyldes primært skærpet 
visitering til skoleåret 19/20 samt beslutning om model for trafikfarlige skoleveje.  

� Mindreforbrug på lægekørsel på ca. 0,45 mio. kr. Dette skyldes ligeledes en revisitering af 
området helt i tråd med afdelingens målsætning.  

� På Sydfyns Flyveplads har der været en merindtægt fra en engangsindtægt på 0,375 kr. for 
indgåelse af en 20 årig råderetsaftale af arealet. 

� Øvrige områder med mindre afvigelser som grønne områder, skove, badevandundersøgelser, 
veje, parkering, kystbeskyttelse, el- og lånebiler samt konto 6 med samlet merforbrug på ca. 
0,3 mio. kr.  

� Vintertjenesten med ca. 2,9 mio. kr. Vinteråret er delt i 2, vinteren 2018/19 i starten af året 
og vinteren19/20 i slutningen af året. Vinteren har i begge perioder været en mild vinter. 
Antallet af saltninger har været mindre end en normal vinter. Ved en normal vinter regnes 
med ca. 60 klasse 1 saltninger og ca. 45-50 klasse 2 saltninger og minimalt med snerydning. 
I de vinterperioder der indgår i budgetåret 2019 er der saltet 45 gange på klasse 1 veje og 
25 gange på klasse 2 veje. Der har ikke været snerydning i perioden. 

 

 

Hvad nåede vi i 2019? 

Et mål i 2019 var afdækning af muligheder for yderligere konkurrenceudsættelse af områdets elementer 
herunder skilteområdet. Med baggrund i den politiske beslutning, blev der i 2018 gennemført en 
gennemgang og registrering af alle færdselsskiltenes tilstand, med henblik på afdækning af omfang og 
eventuel mulighed for at udbyde udskiftningen af skilte, der var i dårlig stand. Der er i 2019 udført udbud 
på udskiftning af skiltene i dårlig stand og udskiftningen er gennemført for den vestlige del af Svendborg 
By. 

I 2019 er der gennemført udbud af tømning af vejbrønde, som dog ikke har givet en besparelse. Der har 
også været arbejdet med et udbud af afvandingsopgaver. Imidlertid viser en evaluering af de 
gennemførte opgaver, at forhold som entreprenørens erfaring og lokalkendskab er af meget stor 
betydning for opgavernes udførelse. Der er derfor ikke gennemført et udbud. 
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Der er for andet år i træk udført en revisitering af lægekørslen for at opnå en besparelse. Økonomisk 
nåede vi målet, idet regnskabet for 2019, viste et forventet mindre forbrug på ca. 30% i forhold til 
budgettet. 

Der er i 2019 udført en gennemgribende analyse- og om klassificering af kommunens trafikfarlige 
skoleveje på landet, med baggrund i et ensartet serviceniveauet for hele kommunen. Denne om 
klassificering har vist, at der nu er et mindre forbrug på ca. 1,1 mio. kr. på skolekørslen. 

Af andre større opgaver som afdelingen har løs i 2019 kan nævnes, at der er indgået forpagtningsaftale 
omkring flyvepladsen på Tåsinge og at der i samarbejde med Planafdelingen, er udarbejdet projektforslag 
til den blå Kant samt en ny parkeringsstrategi for Svendborg By. 

I 2019 er forslaget til de overordnede målsætninger og retningslinjer for forvaltning af kommunens skove 
udarbejdet og godkendt i Miljø og Naturudvalget på møde den 4. juni 2019. 

Målsætninger og retningslinjer har været sendt i høring i det Grønne Råd og der arbejdes i 2020 videre 
med forvaltningsplanerne for de enkelte skove. 

 

Ejendomsservice 

Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør netto 111,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,7 
mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget. 

Mindreforbruget kan overordnet henføres til: 

� CETS – Ejendomsservice 0,3  mio. kr. 
� Distrikt 7 – Haller Selvejende/private 1,7  mio. kr. 
� Overført til Udvalget for Børn og Unge (Takstinstitution) 0,6 mio. kr. 
� Overført til Social- og Sundhedsudvalget (Takstinstitution)  -0,9  mio. kr.  

 

Hvad nåede vi i 2019? 

Der blev vedtaget en ny struktur for distrikterne med virkning fra den 1. januar 2019. Omstruktureringen 
var affødt af besparelser til budget 2019. Der er i løbet af året arbejdet med at få ændringerne 
implementeret. Indtrykket er, at omstruktureringen er forløbet på fornuftig vis i forhold til både brugere 
og personale. De økonomiske forudsætninger/vilkår er desuden blevet overholdt. 

Lederen af Ejendomsservice har igen haft fokus på samarbejdsmøder med forskellige grene i kommunen. 
Besøgsrækken er dog ikke færdiggjort, da landsstævneplanlægningen har slugt mange ressourcer. 

Økonomiudvalget har tidligere tiltrådt, at økologi skulle indfases i de kommunale køkkener i 2018 og 
2019 med henblik på endelig målopfyldelse i 2020. Dette har der været arbejdet på – bl.a. via indgåelse 
af en ny SKI-aftale, hvor økologiske råvarer er blevet billigere. Forventningen er, at vi i løbet af 1. halvår 
i 2020 opnår Det Økologiske Spisemærke i bronze fra Fødevarestyrelsen (dette svarer til indkøb af min. 
30% økologi). 

Der har været arbejdet intenst med landsstævneforberedelserne. Lederen for Ejendomsservice har 
formandskabet i arbejdsgruppen Faciliteter. Milepælsplan er overholdt: Alle events og aktiviteter er stort 
set placeret, der er udarbejdet aftalegrundlag for brug af haller og skoler, faciliteter er booket og der er 
arbejdet med budgetlægningen. Planlægningen fortsætter og intensiveres frem mod stævnet i sommeren 
2021. 

Der har været gennemført pilotprojekter i forhold til affaldssortering på 3 skoler og 2 daginstitutioner. 
Det hele er foregået i tæt samarbejde mellem Vand og Affald samt Ejendomsservice. Erfaringerne fra 
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pilotprojekterne indgår i den videre planlægning, som også rækker ind i 2020. Affaldssorteringen vil 
påbegynde på alle kommunale institutioner fra og med efteråret 2020, hvor ordningen udrulles. 

Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i Ejendomsservice har igen i 2019 været et fokuspunkt. 
Pt. er 10 medarbejdere fra afdelingen i gang med en formel erhvervsuddannelse 
(ejendomsservicetekniker og rengøringstekniker). Herudover har der i 2019 været afholdt interne kurser 
i samarbejde med Kommunale Ejendomme, ligesom distriktsledergruppen har været igennem et 
udviklingsforløb. 

 

Kommunale Ejendomme 

Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskab for Kommunale Ejendomme udgør netto 33,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 
8,8 mio. kr., i forhold til korrigeret budget. Heraf overføres et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til 
takstinstitutioner. 

Det samlede merforbrug på ca. 8,8 mio. kr. kan forklares jf. nedenstående. 
 

� Et merforbrug vedr. lejemål på ca. 0,4 mio. kr. 
� Samlet for områderne forpagtningsindtægter, sociale boliger, forsikringer, flygtningeboliger, egne 

huslejeindtægter, takstinstitutioner og konto 6, er der et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr.  
� Ikke realiserede besparelser vedr. arealeffektiviseringspuljen på ca. 6,7 mio. kr. Heraf udgør ca. 

2,3 mio. kr. projektet ”Administrative arbejdspladser” til udligning i 2020. 
� Et mindreforbrug vedr. ikke udmøntet overførsler fra 2018 på ca. 1,1 mio. kr. 
� Der er et samlet merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan overordnet henføres 

til: 
� At de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget. 

Merforbruget udgør ca. 1,0 mio. kr.  
� At der har været udbetaling af erstatning for arbejdsskader mm. med et samlet merforbrug 

på 2,5 mio. kr.  
 
 

Hvad nåede vi i 2019? 

Arealeffektivisering: 

I december åbnede borgerservice på biblioteket som led i en større rokade, som havde til formål at finde 
besparelser på bygningsanvendelse. Samtidig flyttede Industrimiljø, Byg & BBR til Svendborgvej 135 i 
Vester Skerninge, og Plan flyttede til Frederiksø. Det gav plads til jobcenteret på Ramsherred 5 og 
dermed frigav det lejemålet på Ramsherred 10-12. Der blev foretaget en række bygningsmæssige 
investeringer for at kunne indhente besparelsen på ca. 2,8 mio. kr. årligt. Tilbagebetalingstiden er ca. 2 
år. 

Som oplæg til budget 2019 blev der beskrevet to arealeffektiviseringsprojekter, der skal gennemføres i 
2019-2020. Dels samles Heldagsskolen på Skolebakken i Ollerup, og dels flytter dagtilbuddene i Vester 
Skerninge og heldagslegestuen ind på Vestermark Skolen. 

Tilpasning af boligporteføljen til socialt udsatte 

I samarbejde med Socialområdet blev der udarbejdet en analyse af behovet for boliger til socialt udsatte. 
En række af ejendommene, der anvendes til akutboliger, viste sig at kunne frasælges. 

I sommeren 2018 blev alle berørte borgere fra ejendommene, der skal sælges, inviteret til 
informationsmøde på rådhuset. Lejerne holdes løbende orienteret om salget af den ejendom, de er lejer i. 
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Provenuet fra salget af boligerne skal i henhold til Byrådets beslutning anvendes til opførelse af syv fleks 
boliger til det sociale område. Planlægningen af byggeriet gik i gang i sensommeren 2018. 

Afdække mulighederne for indkvartering i skoler mv i forbindelse med L2021 

Til L2021 skal der indkvarteres ca. 16.000 efterskole- og højskoleelever. Indkvartering skal ske på skoler 
og lignende. For at afdække hvor mange overnattende gæster, der kan indkvarteres, er kommunens 
egne skoler og eksternt ejede bygninger blevet screenet. Der har også været gennemgang af 
erhvervsskole, gymnasie, efterskoler ol. 

Ud over skoler mm skal der etableres et forholdsvist stort campingareal. Der blev i 2018 indgået aftale 
med Hvidkilde Gods om etablering af campingområde i Tankefuld. 

 

Byg & BBR 

 
Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskabet for Byg og BBR 2019 udgør ca. 8,0 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 
0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Mindreforbruget kan overordnet henføres til; 

� Skadedyrsbekæmpelse med ca. 0,3 mio. kr. Området er brugerbetalt og skal hvile i sig selv over 
en årrække. 

� Mindreforbrug på kt. 6 med ca. 0,6 mio. kr. Dette skyldes primært sygdom og vakancer. 
 

 

Hvad nåede vi i 2019? 

I 2019 gennemførte afdelingen: 

Et målrettet arbejde på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesager. På trods af en forøgelse af 
sagsmængde med 15 % i forhold til 2018, og 48 % i forhold til 2015, var sagsbehandlingstiderne ved 
årets afslutning reduceret med 49 % i forhold til 2018.    
  
Der har været afholdt dialogmøder med forskellige brancher. Formålet med møderne er, at få opbygget 
et forum hvor det er i relationen og dialogen, vi sammen med erhvervslivet får opbygger en 
samarbejdskultur, så vi får løst de udfordringer der måtte være.  
Det har i særdeleshed været det nye BR-18 og den nye certificeringsordning på brand og statik, der har 
og vil fylde en del. Formålet med møderne er, at videre give relevante oplysninger og udbrede 
kendskabet og forståelsen til byggesagsbehandling i det nye paradigme. 
 
Samtidig har nogle komplekse byggesager og mange lovliggørelsessager taget en stor mængde tid.  
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Plan og Udvikling 

 
Økonomisk redegørelse: 

Driftsregnskab for Plan og Udvikling udgør netto ca. 14,9 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på ca. 0,7 
mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  

Overordnet skyldes dette et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. i forbindelse med fratrædelsesordning i 
direktionen. 
 
Dette imødekommes via mindreforbrug på:  
 

� ca. 0,8 mio. kr. vedr. overførsler fra 2018, 
� ca. 0,4 mio. kr. på Rådighedspuljen 
� ca. 0,1 mio. kr. på ”Bidrag til lån – Støttet Byggeri”, 

 
Plan og Udvikling har herudover vist tilbageholdenhed i 2019, hvorfor det har været muligt at realisere en 
engangsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr.  

 
 
Hvad nåede vi i 2019: 
 
Planstrategi ’19  

Der er udarbejdet en ny Planstrategi ´19, der efter en offentlighedsfase blev endelig vedtaget i april 
2019. Den ny Planstrategi ’19 danner grundlag for arbejdet med revision af Kommuneplan 2017 – 2029.  
 
Kommuneplan 2021-2033  

Revision af den nuværende Kommuneplan 2017 – 2029 er igangsat. Der er i efteråret afholdt tre 
borgermøder med temaerne; Byudvikling, Byer og lokalområder, Mobilitet (Trafik og infrastruktur) samt 
Erhverv og turisme. Derudover blev der i samme periode afholdt en Nærdemokratidag, arrangeret af 
Lokaludvalget, med fokus på udvikling i lokalområderne.  
 
Med igangsættelse af kommuneplanrevisionen iværksatte man ligeledes en forudgående høring, med 
fokus på at indkalde idéer og forslag til det kommende planlægningsarbejde. I forbindelse med den 
forudgående høring er der indkommet mere end 100 kvalificerede forslag og ideer fra både borgere, 
grundejer, organisationer, professionelle bygherre, lokalområder m.v.  
 
Den nye Kommuneplan 2021 – 2033 forventes endelig vedtagelse i juni 2021. 
 
Sommerhusområder  

Med udgangspunkt i Planstrategi ’19 er Erhvervsstyrelsen ansøgt om udlæg af 3 sommerhusområder, 
med cirka 80 grunde. Erhvervsstyrelsens tilbagemelding kendes endnu ikke. 

Bosætningsstrategi ’20 

I 2019 er der udarbejdet en bosætningsstrategi, der forventes vedtaget i marts 2020. Bosætningsstrategi 
´20 er udarbejdet i dialog med Teknik- og Erhvervsudvalget, Lokaludvalget og Svendborg Byråd. 
Bosætningsstrategien skal bl.a. give input til revision af kommuneplanen i forhold til nye udlæg til 
boliger. 

Solceller 

Der er indkommet i alt 10 ansøgninger om planlægning for nye solcelleanlæg. Der har været holdt flere 
temamøder med Teknik- og Erhvervsudvalget samt Miljø- og Naturudvalget i løbet af året, hvor 
påvirkningen af grundvandsressourcer og landskabet har haft fokus.  
Der er udarbejdet forslag for kommuneplantillæg og lokalplan for ét anlæg, hvilket forventes i offentlig 
høring i foråret 2020. 
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Vindmøller 

Planlægningen for tre vindmøller ved Broholm er påbegyndt. Forventes i offentlig høring sommer 2020.  

Kommuneplantillæg og lokalplaner 

I alt er der vedtaget 10 kommuneplantillæg i 2019. Det er: 

� Besøgshave Tåsinge frugthave 

� Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade 

� Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej 

� Boligområde Eriksholmsvej 

� Udvidelse af landsbyafgrænsning for Gammel Nyby 

� Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade 

� Område ved Centrumpladsen og Hotel Svendborg 

� Skarø 

� Teknisk anlæg - Biogasanlæg på Tåsinge, inkl. miljøvurdering 

� Udvidelse af boligområde Egenappevej 

 

I alt er der vedtaget 8 lokalplaner i 2019. Det er: 

� Biogasanlæg på Tåsinge, inkl. miljøvurdering 

� Frugthaven på Tåsinge  

� Hotel Svendborg indgangsparti  

� Skarø  

� Eriksholmvej - boliger  

� Gudbjerg - vaskehal  

� Egenappevej - boliger  

� Tankefuld aktive tage - tillæg 1 

Der har været gennemført en række temamøder, samt særskilt involvering af politikerne fra Teknik- og 
Erhvervsudvalget. I forbindelse med det vedtagne kommuneplantillæg og lokalplaner er der afviklet en 
række borgermøder.  
 
Etablering af Lokaludvalg (§17, stk. 4-udvalg) 

Lokaludvalget har arbejdet med at indgå samarbejdsaftaler med de enkelte lokalområder. 

I 2019 var lokalråd Forum 5762 i gang med at udarbejde en udviklingsplan, der beskriver, hvordan 
området skal udvikle sig. Stenstrup-Kirkeby-Lunde og landsbyklyngen Gudmekongens land har arbejdet 
med borgerbudgetter. Der blev derudover afholdt ”Nærdemokratidagen”, hvor borgerne fra de forskellige 
lokalområder kunne udveksle erfaringer og viden. 
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Liv i Min By 

Områdefornyelsesprojektet Liv i Min By har i løbet af 2019 hovedsageligt haft fokus på forarbejdet til 
omdannelse af Frederiksgade, Klosterplads og Klosterstræde. Året sluttede med udbud af 
totalrådgivningsopgaven, og udpegning af den rådgiver, der i løbet af 2020 skal arbejde videre med 
dispositionsforslaget – fra og med projektforslag til aflevering af de færdige anlægsprojekter. 

Den Blå Kant 

Første etape af Den Blå Kant på Frederiksø og Frederiksbro er blevet udviklet gennem flere faser. 
Svendborg Kommune har skiftet rådgiver på projektet, som nu projekteres af Sweco Ingeniører. 
Projektforslaget blev udarbejdet ved hjælp af interne ressourcer og blev endeligt godkendt af Byrådet i 
december 2019. Derudover er lokalplan og kommuneplantillæg blevet udarbejdet. 

 

Maritimt Kraftcenter 

Der blev i 2019 udpeget en endelig vinder af arkitektkonkurrencen for det ny SIMAC. Efterfølgende har 
administrationen arbejdet med lokalplanlægning og kommuneplantillæg, der muliggør realiseringen af 
projektet. 

Derudover har administrationen udarbejdet en projektbeskrivelse for en strategisk udviklingsplan for 
godsbanearealet, der ligger mellem det fremtidige SIMAC og Nyborgvej. Denne blev godkendt af 
Svendborg Byråd i januar 2020. 

 

Midlertidige aktiviteter på havnen 

Administrationen har planlagt årets lysfest på Frederiksø i december 2019.  

Derudover har Svendborg Kommune i foråret været tovholder på et åbent hus arrangement for 
foreningerne ved den lille strand ved Den Runde Lystbådehavn (den sydligste del af Den Blå Kant) samt 
understøttet aktiviteter ved Havnens Dag i juni.  

Der har året igennem været en del sparring i forhold til overdragelse af partnerskabs- og lejeaftaler for 
bygningerne på Frederiksø til fra Plan og Udvikling til Erhverv. 

 

 

 Erhverv 

 
Erhvervskontoret 
 
Økonomisk redegørelse:  

Erhvervskontoret er en ny organisatorisk enhed, som blev oprettet 1.5.2019. Vedtaget budget udgør 
13,7 mio. kr. Der er overført budget fra andre enheder i kommunen således at korrigeret budget udgør 
18,3 mio. kr. En stor del af budgettet bruges til tilskud til Udvikling Fyn, Destination Fyn, Miljøforum Fyn, 
Sport Event Fyn, Film Fyn, Havørred Fyn, Væksthus Syddanmark, Kulinarisk Sydfyn og Go2Green. 
 
Regnskabet for Erhvervskontoret udgør netto 18,4 mio. kr. hvilket giver en samlet merudgift på 0,1 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget. Merudgifter på drift af sekretariat på 0,9 mio. kr., merudgifter til 
Erhvervshus Fyn 0,8 mio. kr. er opvejet af færre udgifter Film Fyn-samarbejdet på 1,2 mio. kr. samt 
mindre udgifter til øvrig drift og tilskud på 0,4 mio. kr.  
 
Hvad nåede vi i 2019: 

I maj 2019 blev Svendborg Erhvervskontor etableret som et selvstændigt område efter ønske fra 
Byrådet. Det betyder en dedikeret erhvervschef til området og endnu mere fokus på den gode dialog med 
virksomhederne – såvel små som store virksomheder - og virksomheder, der ønsker en dialog om 
mulighederne for at flytte til Svendborg.  
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2019 har været et opstarts år for Erhvervskontoret – men med fuld fokus på bl.a. at få den nye 
erhvervspolitik lanceret. Kontoret beskæftiger sig også med erhvervsudvikling inden for bl.a. turisme. 
Bosætning er også på kontorets opgaveliste – men 2019 har primært stået i erhvervspolitikkens tegn.  
 
Erhvervskontoret er flyttet ind i iværksætterhuset ’Fremtidsfabrikken’ på Jessens Mole for at sende et 
stærkt signal om den brede hjælp, erhvervskontoret tilbyder virksomhederne i kommunen – lige fra 
mikrovirksomhederne til de store og kendte virksomheder – og med alt fra vejledning til salg og leje af 
erhvervsejendomme.  
 
I 2019 har Erhvervskontoret gennemført en tilfredshedsmåling, som skal bruges som nulpunktsmåling og 
til at blive klogere på, hvor kommunen med fordel kan sætte ind for at få et stærkt erhvervsklima. I 2019 
afholdt erhvervskontoret desuden to lokale iværksætterkurser som vanligt. 
 
I 2019 var Svendborg Kommune tovholder på tre erhvervsfremmeprojekter, der er et samarbejde 
mellem de fire sydfynske kommuner. Projekt ’Styrket Erhverv i Gadeplan’, der har løftet detailhandlen - 
ikke mindst digitalt. Projekt ’ShareFifty5’ har hjulpet iværksættere og SMV’er inden for it og maritime 
erhverv med kompetenceløft bl.a. inden for projektledelse og salg. Året igennem har projektet 
’Medstrøm’ med en bredere målgruppe end kun de kreative iværksættere hjulpet iværksættere med 
udvikling af deres forretning og koncept – som tidligere også i samarbejde med SDU, Business Kolding og 
Spinderihallerne.  
 
Erhvervskontoret yder desuden tilskud til Erhvervshus Fyn, Destination Fyn, Miljø Forum Fyn, Sport Event 
Fyn, Film Fyn, Havørred Fyn, Kulinarisk Sydfyn og Go2Green.  
 

 
Iværksætteri 
 
Økonomisk redegørelse:  

Regnskab for driften af de to iværksætterhuse viser en nettoudgift på 1,0 mio. kr. mod en forventet 
nettoindtægt på 0,7 mio. kr. Merforbruget udgør dermed 1,7 mio. kr. 
 
Driften af Fremtidsfabrikken I (Jessens Mole) viser en netto merudgift på 0,7 mio. kr. Merforbruget 
skyldes stigende udgifter til løn, rengøring og drift af cafeen samt færre udlejningsindtægter.  
 
For Fremtidsfabrikken II (Kvægtorvet) udgør merforbruget 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende 
udgifter til rengøring, løn og indretning af lokaler - herunder ekstra foranstaltninger i forhold til 
lyddæmpning. Derudover har der været mindre udlejning af såvel kontorer som mødelokaler. 
 

Hvad nåede vi i 2019: 
 
Fremtidsfabrikken på Jessens Mole 11 og Fremtidsfabrikken ’Kvægtorvet’ i Frederiksgade 8 er Svendborg 
Kommunes to iværksætterhuse. I husene er der både plads til at man kan sætte sig i arbejdscaféerne, 
udvide sit netværk, gå til arrangementer eller benytte nogle af de tilbud, som kommunens 
erhvervsfremmeprojekter tilbyder. I slutningen af 2019 var stort set alle 29 kontorlokaler lejet ud, men 
det har svinget i løbet af året. Der har været en god udskiftning og brug af deltids- og fuldtids 
skrivebordspladserne, men her er det ikke muligt at få lejet alt ud. Det ændrer dog ikke på, at 
Fremtidsfabrikkerne er et velbenyttet mødested for iværksættere på Sydfyn, hvor man kan lære, lade sig 
inspirere og opbygge og udvide sit netværk.  

I 2019 udbød vi Fremtidsfabrikkernes i alt to caféer i håbet om, at begge caféer kunne bortforpagtes – 
enten samlet eller hver for sig. Det var dog ikke muligt, så i 2. halvår 2019 har vi arbejdet på at optimere 
og effektivisere cafédriften på tværs af husene ved at tage produktionskøkkenet i brug på 
Fremtidsfabrikken Kvægtorvet og samkøre caféerne. Tidligere var Kvægtorvet bortforpagtet. 

Fremtidsfabrikkerne var i 2019 værter for lokalfinalen i opfinderkonkurrencen ’Projekt Edison’, hvor knap 
200 skoleelever fra 7. klasse dystede om pladserne til Fonden for Entreprenørskabs nationale finale i 
Fredericia. Fremtidsfabrikkerne har på denne måde styrket skolesamarbejdet, lige som vi har 
samarbejdet med Ungdomsskolen om erhvervspakken ’Fra idé til egen chef’. Fremtidsfabrikken på 
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Jessens Mole 11 fyldte 5 år i 2019. Gennem året har der været fokus på at være platform for et stærkt 
iværksættermiljø i Svendborg bl.a. i samarbejde med Work2Gether, som er et coworking-hus, der 
åbnede andetsteds i byen i 2019. 
 

Havn og Færger 

Økonomisk redegørelse: 

Driftsregnskab for Havn og Færger udgør netto 4,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. 
kr. i forhold til korrigeret budget.  

Afdelingen består af to driftsområder: Havn og lystbådehavne samt færgedrift. Havn og lystbådehavne 
har realiseret et merforbrug på 0,4 mio. kr. og færgedriften har genereret et mindreforbrug på 0,5 mio. 
kr. i 2019. Merforbruget kan overordnet henføres manglende lejeindtægter fra bygningerne på 
Frederiksøen samt manglende indtægter på øvrige udlejningsejendomme. 

 

Hvad nåede vi i 2019: 
 

Strategiprojekt 2030 

Forandringer: 

� Transformering af Svendborg Havn. 
� Fremtidig, miljøvenlig og fleksibel færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav/Geopark. 
� Lystsejlernes behov og ønsker er under forandring. 

 

Blå Kant 

I forbindelse med etableringen af projekt Blå Kant, har havnen været i tæt samarbejde med kommunens 
arkitekter med henblik på at sikre langsigtede løsninger for havnen og færgefarten. 

 

SIMAC 

Projekteringen af SIMAC-byggeriet har haft en del konsekvenser på havnens arealer. Nytænkning for en 
stor del af havnens område har derfor været nødvendig for at sikre forenelighed mellem SIMAC og de 
øvrige havneaktiviteter. 
 

”Blue Star Marine” – stjernecertificering. 

Som en del af havnesamarbejdet ”Et øhav i verdensklasse” er de store provinshavne i de 4 ø-kommuner 
gået forrest i at blive stjernecertificerede gæstehavne. Svendborg Havn blev som den første havn auditeret 
i efteråret, således at vi i sæson 2019 kunne byde vores sejlende gæster velkommen til en 4-stjernet havn.  

 

All inklusiv koncept for gæstesejler samt investering i fremtidens betalingssystemer. 

Med henblik på driftsoptimering og serviceudvikling til Svendborg Havns erhvervskunder samt fast liggende 
lystbåde og gæstesejlere er der blevet investeret i nye fremtidssikrede betalings-løsninger. Havnen har 
dermed etableret et system, der giver mulighed for ”All-inclusive” for gæstesejlere og mulighed for 
selvbetjeningsløsninger til erhvervskunderne. Løsningerne er under fortsat udvikling. 
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Succesfuldt Ø-hop 2019  

Ø-hop katamaranen ”Sea Hawk” har i 2019 sejlet i 6 uger i skolernes sommerferie og forbundet 7 øer i det 
Sydfynske Øhav: Bjørnø, Avernakø, Lyø, Drejø, Skarø, Hjortø og Strynø på tværs af kommunegrænserne. 
Nogle gæster startede deres tur på katamaranen i Svendborg, mens andre startede deres øhop på færgerne 
”Strynø”, ”Bjørnøboen”, ”Hjortøboen” ”Faaborg III” eller ”Højestene”. Ø-hop konceptet fortsætter i 2020 
og danner grundlag for et fremtidigt samarbejde samt giver erfaringer, som kan bruges i forbindelse med 
udvikling af den fremtidige færge-infrastruktur.  
 

Brændstofreducerende projekter på ”Højestene” 

På færgen ”Højestene” arbejdes der fortsat med brændstofreducerende projekter.  Projekterne er faciliteret 
af Færgesekretariatet og omfatter uddannelse af skibsførerne. ECOPRODIGI er et EU- forskningsprojekt, 
der gennemføres af SDU bl.a. i samarbejde med SIMAC og andre skandinaviske universiteter. Herudover 
undersøges muligheden for at anvende mere miljøvenlige brændstoffer.  

Røg og støjreduktion på M/S Helge 

På veteranskibet M/S Helge er der monteret nye partikelfiltre, som reducerer udledningen af røg. Herudover 
er disse filtre støjdæmpende. Partikelfiltrene er produceret i Svendborg og projektet er udarbejdet i 
samarbejde med den lokale producent. Vi ser frem til opstart i maj, hvor vi vil observere de positive 
forandringerne.  
 
Den Brune Turistoplysningstavle 

M/S Helge har i 2019 fået opstillet et af vejdirektoratets brune motorvejsskilte på Svendborgmotorvejen. 
Vi har i ansøgningsprocessen lagt vægt på at M/S Helge er en folkelig traditionel attraktion med en lang 
historie bag sig. M/S Helge startede sine sejladser i 1924 og sejler sine faste ture på Svendborgsund fra 
maj – september. Man kan altid regne med Helge på ruten Svendborg – Vindebyøre – Christiansminde – 
Troense – Valdemars Slot og retur.  

 

 

Overførselsudgifter 

 

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale Distrikt 8 

Økonomisk redegørelse 

Politikområdet vedrører drift af ældreboliger ex. renter og afdrag.  

Resultatet for 2019 for driften af ældreboliger under Kommunale Ejendomme udgør netto -10,9 mio. kr. 
hvilket er en negativ afvigelse på 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært stigende udgifter til tomgang i 
eksterne ældreboliger. 

Driftsregnskab for Teknisk Servicepersonale Distrikt 8 (Social og Ældre) under Ejendomsservice, udgør 
netto 1,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er tilgået 
en indtægt på ca. 0,1 mio. kr. fra Hjælpemiddelcentralen for køb af tekniske ydelser fra Ejendomsservice 
ifm. hjælp til boligindretning m.m. 
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Anlæg 

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 og partnering   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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Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – Kort fortalt! 

 

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. 

 
 

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. 
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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. 

 
 

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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Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Regnskab  
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 75,1 74,7 71,8 -2,9

   Jobcenter og Borgerservice 74,0 75,8 72,3 -3,5

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

   Integrationsråd 0,1 0,3 0,0 -0,3

   Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel) 1,0 1,0 0,2 -0,8

   Negativ overførselspulje 0,0 -1,7 0,0 1,7

Overførselsudgifter i alt 902,5 902,6 902,5 -0,1

   Beskæftigelsesindsats 36,6 44,1 48,1 4,0

   Sociale ydelser 377,7 370,3 368,7 -1,6

   Integration 24,0 24,0 9,9 -14,1

   Forsikrede ledige 103,8 103,8 116,4 12,6

   Førtidspension 290,7 290,7 291,9 1,2

   Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 69,7 69,7 67,5 -2,2

Samlet drift i alt 977,6 977,3 974,3 -3,0

Heraf overføres til 2020 -2,1

Heraf uden overførselsadgang -0,9  
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1. 

 

 

Økonomisk redegørelse - resume 
Serviceudgifter: 

Regnskabet udgør 71,8 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 74,7 mio. kr. og der er således samlet set 
et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. 
 
Udvalgets andel af forventet negativ overførselspulje udgør -1,7 mio. kr. Udvalgets regnskab opfylder 
dermed kravet til et samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den 
budgetlagte pulje.  
 
 
Overførselsudgifter: 

Regnskabet udgør 902,5 mio. kr., hvilket er i balance med korrigeret budget på 902,6 mio. kr. Dermed er 
det lykkes at realisere de planlagte budgetforbedringer i 2019. 
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Jobcenter og Borgerservice 

 
Serviceudgifter 

For Jobcenter og Borgerservice viser regnskabet mindreudgifter på 3,5 mio. kr. Heri udgør uforbrugte 
midler fra tidligere regnskabsår 2,7 mio. kr. Endvidere har kommunens deltagelse i 
Beskæftigelsesministeriets projekt ”Flere skal med” bidraget til resultatet med en mindreudgift på 0,8 
mio. kr. 
 
Regnskabet for statsfinansierede projekter udgør 0,7 mio. kr. og er i balance med korrigeret budget. 
 
Løntilskudsjob til forsikrede ledige udviser mindreforbrug på 0,8 mio. kr., idet der var færre ansat i 
ordningen end budgetteret.  
 
 
Hvad nåede vi i 2019:  

Tema:  
Det overordnede tema for Borgerservice i 2019 er fortsat øget digitalisering, herunder den borgervendte 
medbetjening af borgere, der ikke umiddelbart kan benytte de digitale løsninger. Straks afklaringen i 
Kontaktcentret skal understøtte at flest mulige borgerhenvendelser kan løses i første kontakt. Derudover 
vil vi øge anvendelsen af tidsbestilling for at undgå ventetid og øge graden af selvbetjening. 
Borgerservice vil fremover være placeret sammen med kommunens bibliotek. Der vil i 2019 være fokus 
på at afdække og realisere de muligheder, den nye placering og det nye samarbejde vil skabe. 
 
Mål:  
Målet er straks afklaring af flest mulige borgerhenvendelser samt at øge brugen af 
selvbetjeningsløsninger. 
 
I 3. kvartal af 2018 straks afklarede borgerservice 40% af de telefoniske henvendelser. 
 
Veje til målet:  
Implementering af selvbetjeningsløsninger og øget digitalisering. 
 
Samskabelse ved at flytte service fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige 
henvendelser. 

 
Opfølgning: 
Der er i løbet af 2019 arbejdet med at optimere borgerservicebetjeningen i de nye rammer. Der er indført 
obligatorisk tidsbestilling på alle personlige henvendelser, understøttet er digitale løsninger, der øger 
borgernes mulighed for selvbetjening. Der er i 2019 også implementeret et pasudleveringsskab, der gør 
det muligt for borgere at afhente pas udenfor Borgerservice ’s åbningstid, uden at skulle bestille tid. 
Der arbejdes fortsat med optimering af den oplevede service indenfor rammerne. 
 
Call-centret har taget nye straks afklaringsopgaver ind i samarbejde med Jobcentret, således at flest 
muligt opkald besvares i kontaktcentret ved sagsopslag m.m., uden viderestilling til sagsbehandlerne. 
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Overførselsudgifter 
 

Beskæftigelsesindsats: 
 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Beskæftigelsesindsats
Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
budget

Drift

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 35,0 42,6 46,9 4,3

Beskæftigelsesordninger 1,6 1,5 1,2 -0,3

Drift i alt 36,6 44,1 48,1 4,0
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
Regnskabet for beskæftigelsesindsats udgør 48,1 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 4,0 mio. kr. i 
forhold til korrigeret budget.  
Merforbruget til beskæftigelsesindsatsen skyldes både at der har været et øget behov for indsatser og at 
området er påvirket af at statsrefusionen stort set er afskaffet fra 2019 som led i forenklingen af den 
økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen. Refusionsændringen betød at bruttoudgifterne blev 
reduceret med 10 mio. kr. i budget 2019. 
Ændringen fra vedtaget til korrigeret budget skyldes ændringer i de autoriserede konteringsregler.  
 
 
 
Hvad nåede vi i 2019:  

Tema 1: Ledigheden skal nedbringes. 
 
Mål:  
Jobcenter Svendborgs mål er at bringe den sæsonkorrigerede ledighedsprocent ned på 4,0 % ved 
udgangen af 2019 
 
Ledighedsprocenten er en god indikator for, hvor god kommunen er til at få de umiddelbart jobparate 
personer ud af ledighed. Den sæsonkorrigerede ledighed (målt som procent af arbejdsstyrken) I 
september 2018 havde Svendborg 1.094 fuldtidsledige (sæsonkorrigeret), svarende til 4,3% af 
arbejdsstyrken, hvilket var marginalt under Landsdel Fyn med 4,4%, men et stykke over 
landsgennemsnittet på 3,9% 
 
Ud over at medregne ledige dagpengemodtagere måler ledighedsprocenten også job- eller 
uddannelsesparate personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 
Ledighedsprocenten vil derfor være påvirket af, hvordan kommunen vurderer personer på de tre 
ydelsestyper til at være enten job- eller uddannelsesparate i modsætning til aktivitetsparate, der ikke 
indgår i ledighedsprocenten.  

 
Veje til målet:  
For de jobparate borgere1, er det vigtigt at fortsætte den indsats, der er iværksat - en tidlig jobrettet 
indsats for at få borgerne hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet. Der er fokus på tidlig kontakt, øget 
grad af rådighedsafprøvende tilbud og målrettede opkvalificeringsaktiviteter. Der vil være fokus på 
brancher, der er i risiko for at mangle arbejdskraft, som f.eks. bygge og anlæg og plejesektoren. Et nyt 
initiativ er, at Jobcentret får mulighed for at formidle arbejdskraft til de kommunale vikarjob.  

Opfølgning: 

                                                           
1
 Borgere på selvforsørgelse og hjemrejseydelse, kontanthjælp eller a-dagpenge, der vurderes at være klar til at indgå 

på arbejdsmarkedet indenfor en kortere periode. 
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Den sæsonkorrigerede ledighed har hele året ligget lige omkring de 4 procent, i februar var den lavest 
med en ledighed på 3,9 procent af arbejdsstyrken.  
 
Den sæsonkorrigerede ledighed er dog i december 2019 steget til 4,3% svarende til 1.074 personer, 
hvilket er på niveau med ledigheden i september 2018, men en stigning i forhold til starten af 2019.  
 

 
Kilde: Statistikbanken 
 
 
Flere af de fynske kommuner oplever en lignede stigende tendens. Den samlede ledighed i RAR Fyn 
området udgør nu 4,2%, mens landstallet er 3,7%, så der er i 2020 behov for et målrettet fokus for igen 
at nedbringe ledigheden. Figuren nedenfor viser udviklingen fra december 2018 til december 2019 i de 
fynske kommuner.  
 

 
Kilde: Star.dk 
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Tema 2: Flere personer skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet eller opnå en afklaring af 
deres fremtidige forsørgelsesgrundlag. 
 
Mål:  
Det samlede antal fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse2 skal nedbringes. 
 
Antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelser lå i september 2018 på 3.380 fuldtidspersoner 
svarende til 9,1% af befolkningen, hvilket er et stykke over landsgennemsnittet på 8,3%.   
 
Mål:  
Andelen af borgere der opnår et tilknytning til arbejdsmarkedet skal øges. Det måles ved antallet af 
borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelse og hjemrejseydelse og ressourceforløb, der 
opnår ansættelsestimer. 
 
Veje til målet:  
For alle målgrupper er der fokus på samtalen som det bærende element i indsatsen. Derudover er der 
fokus på den virksomhedsrettede indsats. En virksomhedsrettet indsats etableret af Jobcenter Svendborg 
vil altid have fokus på muligheden for at opnå en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet, enten i form af 
fuldtidsbeskæftigelse, men for andre i form af et antal timers ansættelse. 
 
For enkelte målgrupper vil vejen frem mod det ordinære være længere, og her vil der blive ind tænkt 
alternative samarbejdspartnere som f.eks. foreninger eller kulturinstitutioner. 
 
Opfølgning: 
Det samlede antal fuldtidspersoner på midlertidige ydelser i 2018 var 3.741. Det tilsvarende antal i 2019 
var 3.656, hvilket svarer til et fald på 2,2 procent.  
 
Tabel: Andel af målgruppen, der har ordinære løntimer 
  2018 2019 

  Svendborg Svendborg RAR Fyn Hele landet 

Kontanthjælp 23,4 22,8 22,6 22,7 

Uddannelseshjælp 14,9 14,6 18,9 18,7 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 15,9 22,7 21,7 23,0 

Ressourceforløb 3,3 4,4 3,4 4,0 

Kilde: Jobindsats 
 
Det er lykkedes at øge andelen af løntimer for integrationsborgere og ressourceforløbsborgere, mens den 
er faldet for uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. På ungeområdet er der en 
mindre andel med ordinære timer end landsgennemsnittet og gennemsnittet for RAR Fyn, men for de 
øvrige målgrupper er Svendborgs tal på niveau med eller over gennemsnittet på Fyn  
 
 
 
  

                                                           
2
 A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelse og hjemrejseydelse, ledighedsydelse, revalidering, 

sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og ledighedsydelse 
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Tema 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 
 
Mål:  
Målet er at øge andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte opgjort pr. måned. 
 
Andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse er gået fra at ligge under 20% i 2017 til 
25% 2018 i Svendborg. I september 2018 lå andelen lige under 30%.  
 
 

Veje til målet:  

Flygtninge og familiesammenførte skal mødes af en virksomhedsrettet indsats, hvor formålet er at opnå 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Den virksomhedsrettede indsats kombineres med danskuddannelse. 

For nogen kan vejen til beskæftigelse gå gennem en IGU (Integrationsgrunduddannelse), der kombinerer 
ansættelse i en virksomhed med faglig opkvalificering. For andre går vejen via praktik og løntilskud. 

Der vil i lighed med andre målgrupper være fokus på opnåelse af ordinære timer.  

 
Opfølgning: 
 

 
Kilde: Jobindsats 
I løbet af 2019 er andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte steget til at udgøre 39,7 i 
december 2019, hvilket er over RAR Fyns gennemsnit på 37,4, men lidt under landsgennemsnittet på 
41,5. 
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Sociale ydelser: 
 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Sociale Ydelser

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
budget

Drift

Sygedagpenge 70,8 70,8 68,5 -2,3

Kontant- og uddannelseshjælp 125,4 125,4 118,7 -6,7

FGU finansiering/mindreudg. forsørgelse -0,6 -0,5 0,0 0,5

Revalidering 4,2 4,2 5,2 1,0

Løntilskud m.v. til fleksjob 66,1 66,2 70,0 3,8

Ressourceforløb 45,3 40,7 39,8 -0,9

Jobafklaringsforløb 34,4 31,5 33,8 2,3

Ledighedsydelse 32,0 32,0 32,7 0,7

Drift i alt 377,6 370,3 368,7 -1,6  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
Regnskabet udgør 368,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,6 mio. 
kr.  
 

• Sygedagpenge viser mindreudgifter på 2,3 mio. kr. Antal sygedagpengeforløb er lavere end 
budgettet (803 i fht. 862), men mindreudgiften opvejes delvist af mindre statsrefusion end 
budgetteret. Forventningen til den gennemsnitlige refusionsprocent blev i budget 2019 hævet fra 
37 til 45 på grund af en forventning om flere sager med kortere forsørgelsesperiode. 
Refusionsprocenten blev dog kun 39,9. 

 
• Kontanthjælp og uddannelseshjælp viser mindreudgifter på 6,7 mio. kr. Mindreudgiften skyldes 

primært at antal kontanthjælpsmodtagere i 2019 udgjorde 709 mod 763 i budgettet. 
 

• Regnskabet for revalidering viser en merudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 
Budgettet blev reduceret til 25, men faldt kun til 33 personer. 
 

• Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser merudgifter på 3,8 mio. kr. I forhold til det 
vedtagne budget er der tale om merudgifter på grund af større tilgang til flekslønstilskud og 
mindre afgang fra fleksjob end budgetteret. Derudover oplyste STAR ved regnskabsafslutningen, 
at de siden 2016 har haft en forkert beregningsmetode for det særlige fleks bidrag (tilskud til 
fleksjob for udsatte borgere). Reguleringen resulterede i en mindreindtægt på ca. 1,6 mio. kr. 
 

• For ressourceforløb er regnskabet på niveau med korrigeret budget med et mindreforbrug på 0,9 
mio. kr. 
 

• Antal jobafklaringsforløb udgjorde 320 på årsplan i 2019. Der var budgetteret med 270 og 
regnskabet viser derfor en merudgift på 2,3 mio. kr.  
 

• Regnskabet for ledighedsydelse er næsten i balance med budgettet med et merforbrug på 0,7 
mio. kr. 
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Tabeller og nøgletal: 
 
Antal sygedagpengeforløb  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 

 
953 

 
975 

 
784 

 
797 

 
772 

 
680 

 
621 

 
712 

 
725 

 
789 

 
867 

 
814 

 
776 

 
791 

 
2019 

 
957 

 
872 

 
805 

 
782 

 
786 

 
720 

 
683 

 
722 

 
817 

 
839 

 
825 

 
826 

 
862 

 
803 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2019 45,0 39,9 

 

 
Antal kontanthjælpsmodtagere 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 

 
835 

 
835 

 
842 

 
828 

 
804 

 
790 

 
772 

 
763 

 
749 

 
754 

 
759 

 
753 

 
911 

 
790 

 
2019 

 
763 

 
753 

 
748 

 
717 

 
709 

 
709 

 
681 

 
675 

 
686 

 
690 

 
695 

 
687 

 
763 

 
709 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2019 21,8 21,9 

 

Antal uddannelseshjælpsmodtagere 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 

 
471 

 
459 

 
479 

 
487 

 
479 

 
488 

 
446 

 
435 

 
443 

 
468 

 
475 

 
459 

 
474 

 
466 

 
2019 

 
456 

 
448 

 
469 

 
474 

 
482 

 
479 

 
472 

 
442 

 
450 

 
476 

 
498 

 
480 

 
440 

 
469 

Refusionsprocent 2019 24,5 24,8 

 

Antal revalidender 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 

 
49 

 
47 

 
46 

 
46 

 
45 

 
43 

 
35 

 
38 

 
37 

 
39 

 
37 

 
36 

 
50 

 
42 

 
2019 

 
36 

 
36 

 
37 

 
37 

 
36 

 
36 

 
28 

 
29 

 
31 

 
30 

 
30 

 
31 

 
25 

 
33 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2019 20,0 21,3 

 

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 

 
325 

 
325 

 
319 

 
318 

 
309 

 
308 

 
307 

 
302 

 
301 

 
300 

 
300 

 
299 

 
256 

 
309 

 
2019 

 
296 

 
297 

 
289 

 
284 

 
282 

 
280 

 
279 

 
270 

 
265 

 
264 

 
258 

 
251 

 
265 

 
276 
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Antal flekslønstilskud (alle) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 

 
406 

 
411 

 
426 

 
438 

 
455 

 
468 

 
474 

 
479 

 
487 

 
491 

 
491 

 
491 

 
378 

 
460 

 
2019 

 
490 

 
498 

 
507 

 
527 

 
529 

 
533 

 
534 

 
542 

 
548 

 
541 

 
542 

 
532 

 
484 

 
527 

 

Antal ressourceforløb 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 

 
336 

 
337 

 
338 

 
333 

 
334 

 
338 

 
336 

 
334 

 
327 

 
324 

 
324 

 
323 

 
356 

 
332 

 
2019 

 
329 

 
329 

 
333 

 
331 

 
333 

 
334 

 
330 

 
331 

 
323 

 
321 

 
320 

 
314 

 
329 

 
327 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2019 20,0 20,0 

 

Antal jobafklaringsforløb 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 

 
249 

 
259 

 
268 

 
266 

 
269 

 
283 

 
292 

 
290 

 
300 

 
307 

 
310 

 
305 

 
309 

 
283 

 
2019 

 
314 

 
302 

 
315 

 
319 

 
310 

 
317 

 
318 

 
321 

 
323 

 
325 

 
336 

 
336 

 
270 

 
320 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2019 20,5 21,2 

 
 

Antal personer i alt på ledighedsydelse 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 226 

 
244 240 237 202 184 233 

 
213 190 200 208 247 

 
215 

 
219 

 
2019 234 252 228 233 201 197 250 244 223 249 248 279 

 
231 

 
237 
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Integrationsråd 

 

(Mio. kr.) Løbende priser 

Integration

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
budget

Drift

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. 3,5 3,5 -2,0 -5,5

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 20,5 20,5 12,0 -8,5

Repatriering 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Drift i alt 24,0 24,0 9,9 -14,1  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
Med et regnskab på 9,9 mio. kr. viser integrationsområdet mindreudgifter på i alt 14,1 mio. kr., som 
skyldes: 
 

• Flere resultattilskud end budgetteret. Der er hjemtaget 52 for bestået danskuddannelse, 46 for 
kompetencegivende uddannelse, 47 for ordinær beskæftigelse og 4 for repatriering. 

• Færre ydelsesmodtagere på grund af lavere antal modtagne flygtninge og familiesammenførte 
end forudsat ved budgetlægningen for 2019. 
 

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram m.v. omfatter indsatser og tilskud på integrationsområdet og 
regnskabet på netto -2,0 mio. kr. består af bruttoudgifter på 11,3 mio. kr. og bruttoindtægter i form af 
refusion og tilskud på 13,3 mio. kr.  
 
 
Tabeller og nøgletal: 
 

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 

 
172 

 
155 

 
144 

 
135 

 
128 

 
118 

 
112 

 
103 

 
94 

 
82 

 
77 

 
90 

 
247 

 
118 

 
2019 

 
112 

 
134 

 
129 

 
123 

 
127 

 
117 

 
121 

 
107 

 
104 

 
104 

 
96 

 
100 

 
136 

 
115 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2019 20,5 21,2 

 

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 

 
90 

 
103 

 
98 

 
104 

 
112 

 
103 

 
104 

 
100 

 
99 

 
95 

 
94 

 
78 

 
245 

 
98 

 
2019 

 
51 

 
32 

 
31 

 
35 

 
35 

 
38 

 
40 

 
36 

 
42 

 
41 

 
44 

 
47 

 
136 

 
39 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2019 20,0 22,7 
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Forsikrede Ledige 

 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Forsikrede ledige

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
budget

Drift

Dagpenge til forsikrede ledige 95,4 95,4 109,5 14,1

Beskæftigelsesindsats for forsikrede 8,4 8,4 6,9 -1,5

Drift i alt 103,8 103,8 116,4 12,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
Regnskabet for Forsikrede ledige udgør 116,4 mio. kr. og viser samlet set merudgifter på 12,6 mio. kr. i 
forhold til budgettet. Merudgifterne er en følge af flere dagpengemodtagere end budgetteret. 
 
Udgifterne finansieres af beskæftigelsestilskuddet, (under Økonomiudvalgets område). 
 
Mio. kr. Tilskud 2019 
Foreløbigt tilskud 110,9 
Midtvejsreguleret tilskud 108,2 

 
Det midtvejsregulerede tilskud på 108,2 mio. kr. kan ikke dække de faktiske udgifter på 116,4 mio. kr. 
Der foretages en endelig regulering af tilskuddet i 2020. 
KL skønner i en prognose at efterreguleringen vil give 5,7 mio. kr. yderligere i tilskud.  
 
 

 
Tabeller og nøgletal: 
 

Udvikling i antal forsikrede ledige (bruttoledige A-dagpengemodtagere, helårspersoner) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 

 
977 

 
942 

 
895 

 
754 

 
780 

 
731 

 
711 

 
738 

 
734 

 
751 

 
744 

 
806 

 
827 

 
797 

 
2019 

 
873 

 
849 

 
807 

 
737 

 
753 

 
768 

 
746 

 
803 

 
794 

 
815 

 
858 

 
913 

 
700 

 
810 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2019 34,5 34,2 
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Nedenstående tabel viser udviklingen i andelen af forsikrede ledige (bruttoledige inkl. aktiverede) i de 
fynske kommuner, hvilket har indflydelse på fordelingen af det endelige beskæftigelsestilskud til den 
enkelte kommune. 

 Forsikrede ledige Andel af ledigheden 

  2017 2018 2019 

Assens 6,74 6,71 6,87 

Faaborg-Midtfyn 8,85 8,91 9,03 

Kerteminde 4,35 4,37 4,04 

Middelfart 4,98 5,62 5,64 

Nordfyns 5,62 5,41 5,50 

Nyborg 5,30 5,02 5,23 

Odense 49,72 49,91 49,69 

Langeland 2,45 2,17 1,88 

Svendborg 11,13 11,18 11,26 

Ærø 0,87 0,70 0,88 

Fyn i alt 100 100 100 

 

Tilskuddet fordeles ud fra den enkelte kommunes andel af ledigheden to år før budgetåret.  

Det fremgår af tabellen at Svendborgs andel af ledigheden i 2019 udgør 11,26%, hvilket er lidt over de 
11,13% i 2017. Dermed modtages der, alt andet lige, tilskud til en andel ledige, der lidt mindre end det 
faktiske andel ledige i 2019. 

 

 

Førtidspension 

 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Førtidspension

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
budget

Drift

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 71,4 71,4 73,0 1,6

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 219,3 219,3 218,9 -0,4

Drift i alt 290,7 290,7 291,9 1,2  
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

For Førtidspension viser regnskabet 291,9 mio. kr., svarende til en merudgift på 1,2 mio. kr. For 
førtidspension med trapperefusion skyldes merudgiften at den gennemsnitlige enhedspris ligger lidt over 
det budgetterede. Vedrørende sager tilkendt før 1. juli 2014 opvejes det ellers lidt lavere antal personer 
end budgetteret af en ændret sammensætning af udgifter og indtægter i sager med mellemkommunal 
betaling. 
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Tabeller og nøgletal: 
 
Udvikling i antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 

 
311 

 
317 

 
329 

 
341 

 
349 

 
359 

 
368 

 
374 

 
386 

 
392 

 
399 

 
408 

 
329 

 
361 

 
2019 

 
422 

 
435 

 
447 

 
458 

 
471 

 
475 

 
487 

 
495 

 
503 

 
512 

 
528 

 
536 

 
482 

 
481 

Gennemsnitlig refusionsprocent 2019 21,4 20,8 

 

Antal personer på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (35 eller 50% statsrefusion) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 2.094 2.086 2.069 2.054 2.032 2.021 2.004 1.984 1.972 1.961 1.940 1.924 

 
2.075 

 
2.012 

 
2019 1.917 1.910 1.903 1.901 1.903 1.904 1.901 1.900 1.886 1.867 1.850 1.832 

 
1.931 

 
1.890 

 

Førtidspension i alt 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

 
2018 2.405 2.403 2.398 2.395 2.381 2.380 2.372 2.358 2.358 2.353 2.339 2.332 
 
2019 2.339 2.345 2.350 2.359 2.374 2.379 2.388 2.395 2.388 2.378 2.377 2.368 

 
 

 

Boligsikring, Boligydelse og Personlige Tillæg 

 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Boligsikring, boligydelse og personlige 
tillæg

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
budget

Drift

Personlige tillæg m.v. 7,5 7,5 7,8 0,3

Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark 0,0 0,0 0,3 0,3

Boligydelse til pensionister 32,2 32,2 32,0 -0,2

Boligsikring 30,0 30,0 27,5 -2,5

Drift i alt 69,7 69,7 67,5 -2,2  
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

Regnskabet udgør 67,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret 
budget på 69,7 mio. kr. Antallet af modtagere af boligsikring er faldende og antallet ligger under det 
budgetterede. 
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Tabeller og nøgletal: 
 
Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 4.038 4.018 4.010 3.989 3.998 3.996 3.942 3.930 3.933 3.963 4.899 4.129 

 
4.022 

 
4.070 

 
2019 4.061 4.052 4.058 4.182 4.076 4.068 4.058 4.047 4.042 4.140 4.048 3.998 

 
4.111 

 
4.069 

 
 

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion) 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bud-
get 

Regnskab 

 
2018 3.192 3.159 3.171 3.198 3.190 3.186 3.118 3.106 3.135 3.211 2.441 3.177 

 
3.227 

 
3.107 

 
2019 3.128 3.191 3.176 3.278 3.233 3.212 3.171 3.160 3.113 3.205 3.164 3.000 

 
3.300 

 
3.169 

 

 

Bilag 1  

Bevillinger 2019 

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: -0,4

Andel af besparelse på ledelse og administration -0,2

Overførsler fra 2018, statsfinansierede puljer/projekter -1,1

Overførsler fra 2018 øvrige områder 1,8

Finansiering af særlige udfordringer (reduktion af overførsler fra 2018) -0,2

Negativ overførselspulje fra regnskab 2017, fordeling på udvalg -1,2

Midler fra barselspuljen 0,5

Overførselsudgifter: 0,2

Midler retur til fleksjobpulje fra Center for ejendomme og teknisk service 0,2

Tillægsbevillinger i alt -0,2  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
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Børne – og Ungeudvalget – Kort fortalt! 

 

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. 

 

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. 
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 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. 

 

Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Udvalg for Børn og Unge
Regnskab 

2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse 
i forhold 
til korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 972,9 931,1 934,9 935,4 0,5

Skole og Uddannelse 511,5 495,0 503,7 492,5 -11,2

Dagtilbudsområdet 233,4 221,6 225,9 223,8 -2,1

Negativ overførselspulje 0,0 0,0 -12,9 0,0 12,9

Familie, Børn og Unge 228,0 214,5 218,2 219,1 0,9

Overførselsindkomster i alt -1,8 1,8 1,8 -1,2 -3,0

Familie, Børn og Unge -1,8 1,8 1,8 -1,2 -3,0

Samlet drift i alt 971,1 932,9 936,7 934,2 -2,5

Heraf overføres til 2020 -3,6
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
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Bevillinger 2019 

 
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 
Serviceudgifter 

Regnskabet for 2019 udgør 935,4 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 934,9 mio. kr. giver dette 
et merforbrug på 0,5 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året 
tilført netto 3,9 mio. kr., hvilket fremgår af ovenstående oversigt over tillægsbevillinger. 
 

 

Skole og Uddannelse 

Skole og Uddannelse omfatter drift af skolerne herunder undervisning, specialundervisning, 
skolefritidsordninger, Svendborg Natur- og Miljøskole, Sejl- og Friluftscentret Thurø og Vindebyøre 
Lejrskole.  
 
Der er to takstfinansierede institutioner på skoleområdet; Tåsingeskolens Centerafdeling og 
Byhaveskolen/Kolibrien.  
 
Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, og der gives tilskud til private juniorklubber under 
Folkeoplysningsloven samt bidrag til staten vedr. elever på privat- og efterskoler m.v. 
Skoleområdet omfatter tillige Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, der omhandler kommunens 
ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden 
specialpædagogisk indsats. 
 
Økonomisk oversigt for området   
 

 (Mio. kr.) Løbende priser   

Skole og Uddannelse 
Regnskab 

2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
budget

Drift

Folkeskoleområdet 450,3 438,5 443,9 435,0 -8,9

PPR 72,0 68,3 70,8 69,3 -1,5

Takstinstitutioner -10,9 -11,8 -11,0 -11,9 -0,9

Drift i alt 511,5 495,0 503,7 492,5 -11,2  
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.
Overførsler fra 2018 0,1
Tekniske rettelser mellem BUU og TEU (CETS) -0,2
Barselpulje 3,1
Besparelse på ledelse og administration - Forlig 2019 -0,2
Overførsel af negativ overførselspulje B2019 -0,8
Tillægsbevilling koncernrapport 2. kvt. 19 -  Overførsler lærernes 
kompetenceudvikling 0,2
Lov og cirkulæremidler 1,8

Tillægsbevillinger i alt 3,9
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Økonomisk redegørelse  
 
Regnskabet for skole og uddannelse viser et samlet forbrug på netto 492,5 mio. kr., der sammenholdt 
med et korrigeret budget på 503,7 mio. kr. medfører et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. svarende til 2,2 
pct. af budgettet. 

 
Mindreforbruget på skoleområdet skyldes primært mindreforbrug på centrale konti, primært IT- og 
kursuskonti samt ressourcestyringspulje, i alt ca. 7 mio. kr.  
3,5 mio. kr. heraf er reserveret til at dække skoleområdets andel af engangsbesparelse (negativ 
overførselspulje) i 2020. Herudover er 1,2 mio. kr. reserveret til overgangsordning for specialklasse på 
Nymarkskolen i skoleåret 2020/21. 
PPR´s mindreforbrug skyldes primært at udskiftning af sagssystem og IT-udstyr for i alt ca. 0,4 mio. kr. 
ikke er sket som planlagt i 2019, men sker i 2020. Derudover er der reserveret midler på 0,6 mio. kr. til 
understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer i 2020., samt en mindre andel til indhentning af leverede 
ydelser til andre kommuner. 
Folkeskoler, SFO, juniorklub og specialskolerne har et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.  

 

 

Økonomisk oversigt på underliggende niveau 

(Mio. kr.) Løbende priser 

Folkeskoleområdet

Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift
Folkeskoler og centrale konti 334,1 318,9 324,8 316,9 -7,8
Fællesudg. for skolevæsenet 0,5 0,7 0,9 0,7 -0,2
Skolefritidsordninger 13,9 16,0 16,5 15,0 -1,5
Befordring af elever 3,1 2,9 2,9 3,1 0,3
Komm.spec.skoler/spec.uv. 17,8 16,7 14,5 14,4 0,0
Efter- og videreudd. -0,4 0,0 -0,5 -0,1 0,4
Bidrag til private skoler 58,4 57,8 59,6 59,7 0,1
Bidrag til efterskoler 15,6 15,5 14,5 14,5 0,1
Folkeoplysning og fritidsakt. 3,5 3,6 3,6 3,4 -0,2
Klub (Svb.Juniorklub, Værest.) 3,7 3,5 4,4 4,6 0,2
Administration 0,0 3,0 2,9 2,7 -0,2

Drift i alt 450,3         438,5         443,9 435,0 -8,9  
 
 

PPR

Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Pæd./psyk rådgivn. 15,6 14,1 15,2 15,0 -0,2
SFO andre kommuner 0,1 0,3 0,3 0,1 -0,2
Befordring af elever 1,2 2,4 1,7 2,1 0,4
Spec. uv. i regionale tilbud 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Specialskoler og interne skoler 46,8 42,3 43,9 43,9 0,0
Spec. pæd. bistand førskolebørn -0,3 0,0 0,0 -0,2 -0,2
Særlige dagt. (Kolibrien) 7,5 8,0 7,7 6,9 -0,8
Fys & Ergo ordrningen 1,1 1,0 1,9 1,4 -0,5

Drift i alt 72,0           68,3           70,8 69,3 -1,5  
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Takstinstitutioner

Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift
Tåsingeskolens centerafdeling -4,0 -4,2 -3,3 -3,6 -0,3
Byhaveskolen/Kolibrien -6,8 -7,5 -7,7 -8,3 -0,6

Drift i alt -10,9 -11,8 -11,0 -11,9 -0,9  
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 
 
Hvad nåede vi i 2019? 

Tilpasning af strukturen på specialundervisningsområdet 

I 2019 blev strukturen på specialundervisningsområdet justeret, og der blev truffet beslutning om ændret 
betalingsmodel for området. Begge dele med virkning fra 1. august 2020. 
I samme forbindelse blev den overordnede ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer godkendt 
af Børne- og Ungeudvalget. 
Samlet set er der fokus på styrkelse af almenmiljøet i form af robuste læringsfællesskaber, med ambition 
om at flest mulige børn forbliver i almentilbuddet i det lokale fællesskab. 
Struktur og ressourcemodel understøtter dette. 
 
Udskoling og overgang til ungdomsuddannelserne  
Pr. august 2019 startede ny udskolingslinje; Science linjen, og arbejdet med endnu en udskolingslinje har 
resulteret i at Verdenslinjen starter pr. 1. august 2020. Derudover er der i 2019 påbegyndt arbejdet med 
særlige indsatser for unge, der ønsker mere praktik i udskolingen. 
Der blev vedtaget en ny uddannelsespolitik i 2019 og igangsat styrket samarbejde mellem grundskole, 
ungdomsuddannelser og virksomheder. 

Digitalisering i folkeskolen 
Kommunikations- og samarbejdsplatformen AULA har været i drift siden medio oktober 2019. Siden 
opstart har der været fokus på forældreadgang, integration af elevadministrative systemer, 
skema/vikardækning og læringsplatformen Min Uddannelse. Arbejdet med yderligere integration af 
yderligere funktionaliteter fortsætter i 2020.  

STEM (Science, Teknologi, Engineering og Matematik) 

I 2019 er STEM-netværket, bestående af skolernes naturfagsvejledere, styrket via faglig ledelse fra UCL.  
Et samarbejde i 2019 omkring en fondsansøgning om projekt Engineering i skolen har resulteret i, at der 
i 2020 og to år frem er bevilget midler til kompetenceudvikling af i alt 70 naturfagslærere, som skal lære 
om Engineering - en undervisningstilgang, hvor eleverne arbejder problembaseret og 
anvendelsesorienteret med et autentisk problem, som de skal finde deres egen løsning på. 

Forårs SFO 
Efter Byrådets beslutning 30. april 2019 om etablering af forårsSFO med opstart 1. april 2020 har Skole 
og Uddannelse sammen med dagtilbudsområdet samarbejdet om det pædagogiske og praktiske grundlag 
og ramme for tilbuddet. Der er lavet aftaler om medarbejderudveksling, ligesom 2019 er brugt til 
planlægning af fælles temadag for personalet primo 2020, udarbejdelse af foldere og øvrige forberedelser 
til opstart mv.  
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Tabeller og nøgletal: 
 
Belægningsoversigt specialtilbud  

Tabellen omfatter kun Svendborg-elever, dvs. elever hvor Svendborg har betalingsforpligtelsen. 

 

Segregeringsprocenten for 2019 endte på 4,5 pct. mod 5,1 pct. i 2018. 
Der er et fald i andet halvår af 2019, idet er fra august er segregeret færre elever end i første halvår. I 
december 2019 er segregeringsprocenten faldet til 4,08 pct. 

 

 

 

 

 

 

 

Helårs-

elever 

2018 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Gnms.

2019

1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:

Centerafdelingen 71,5 72 72 71 70 70 69 69 56 56 56 56 56 64

I alt 72 72 72 71 70 70 69 69 56 56 56 56 56 64

2. Børn og unge m. forsinket udvikling:

Byhaveskolen 66,9 63 63 63 65 65 64 63 61 61 61 61 61 63

Nymark: Spec.kl. række * 35,3 33 32 31 31 33 33 34 29 28 28 28 29 31

Ørkild: Spec.kl.række 9,0 8 8 8 8 9 9 9 3 3 3 3 3 6

Ørkild: Funktionsklasse 50,3 48 48 48 48 47 46 46 40 40 40 40 40 44

I alt 161 152 151 150 152 154 152 152 133 132 132 132 133 144

3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:

Svendborg Heldagsskole 36,6 32 32 34 35 34 33 33 28 28 29 29 29 31

Skårup: Heldagsklassen 23,1 23 23 23 23 23 23 22 20 20 20 21 22 22

Vestermark: Værkstedsklasse 10,0 10 10 10 10 10 10 10 5 4 4 4 4 8

Tåsinge: Heldagsklasser 6,2 9 9 10 10 10 10 10 7 6 6 6 6 8

I alt 76 74 74 77 78 77 76 75 60 58 59 60 61 69

Tilbud, der udfases:

Issø: Spec.kl.række 7,0 3 3 2 2 2 2 2 2

I alt 7 3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2

Egne elever - visiteret til specialskoler og specailklasser i andre kommuner

Nørrebjergskolen, Odense 1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Skrøbelev Skole, Langeland 1,0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

Vantinge Heldagsskole, Faaborg-Midtfyn 1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tingagerskolen, Faaborg-Midtfyn 1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ørstedskolen, Langeland 1,0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

Lumby Centerafdeling, Odense 1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nyborg Heldagsskole, Nyborg 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 5 5 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 5

Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:

Eggertshus 2,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kernen 9,4 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9

Omtanken 6,0 4 4 4 4 4 4 4 2

I alt 18 15 15 15 14 14 14 14 11 11 11 11 11 13

Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:

Anbragte - Specialundervisning i folkeskolen 11,4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 2

Anbragte - Kommunale Specialskoler 11,4 11 11 12 11 10 11 12 13 13 13 13 13 12

Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder 14,6 11 11 11 11 13 14 13 10 10 10 10 9 11

Anbragte - Segr. specialuv.tilbud (privat inst.) 5,7 5 5 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2

I alt 32 27 27 24 24 25 27 26 26 27 27 27 26 26

TOTAL 370 348 348 345 346 348 346 344 290 288 289 290 291 324

Antal elever i alt i Svendborg 7.258 7.201 7.199 7.194 7.197 7.193 7.185 7.179 7.100 7.139 7.140 7.140 7.132 7.167

Segregeringsprocent 5,10% 4,84% 4,83% 4,79% 4,81% 4,84% 4,82% 4,79% 4,09% 4,03% 4,05% 4,06% 4,08% 4,50%

* Tallene er inkl. 10. klasse. Tallene er fra primo den angivne mdr.
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Belægningsoversigt for 2019 for takstinstitutionerne 

(Alle Svendborg-elever og andre kommuners elever) 

Norm Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug
.

Sep. Okt. Nov
.

Dec.

Centerafdeling 98 102 103 103 101 105 105 104 87 87 87 88 87 99%

Byhaveskolen 108 108 110 112 114 114 114 112 112 112 112 112 113 104%

Kolibrien 106 105 107 109 109 109 109 107 107 107 106 106 107 101%

Regnskab 
2019

 
Belæg
ning i 

%

  

Kilde: Belægningsoversigt fra takstinstitutionerne.  

 

Oversigter pr. skoleår: 

Modtageklasser på kommunes folkeskoler i de seneste tre skoleår:  

Modtageklassernes budget er fastsat for et helt skoleår ad gangen på baggrund af en klasse-normering 
med max. 12 elever i hver. Nedenfor er vist udviklingen i antallet af elever i modtageklasser og antallet 
af klasser i de sidste fire skoleår.  

 

Modtageklasser
Skoleåret 

16/17
Skoleåret 

17/18
Skoleåret 

18/19
Skoleåret 

19/20

Antal elever 78 53 23 14
Antal klasser 8 6 4 2  

Kilde: antallet af elever er trukket i Tabulex pr. 5/9 i skoleåret 

 
 
SFO -  antal indskrevne pr. skoleår:  
 
Pr. 
skoleår  

Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun  Gn. snit 

2015/16 1.760 1.748 1.719 1.709 1.688 1.678 1.676 1.674 1.666 1.655 1.657 1.694 

2016/17 1.758 1.762 1.736 1.715 1.699 1.690 1.689 1.675 1.670 1.654 1.656 1.700 

2017/18 1.609 1.684 1.659 1.636 1.623 1.613 1.606 1.587 1.580 1.565 1.543 1.610 

2018/19 1.414 1.611 1.597 1.587 1.578 1.568 1.559 1.561 1.550 1.550 1.542 1.556 

2019/20 1.590 1.583 1.570 1.561 1.540        

Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden. Tallene for marts-juli er excl. førskolebørn i SFO. 

Indskrivningen i august er påvirket af datoen for skolestart. 
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SFO-belægningsprocent pr. skoleår:  
 

Pr. 
skoleår 

Elevtal 
almen  

0.-3.kl.  

pr. 5.9. 

Belægnings-
% pr. sept. 

Belægnings
% - 

Gennemsnit 
for skoleåret 

2015/16 2.063 84,7 % 82,1 % 

2016/17 2.052 85,9 % 82,8 % 

2017/18 1.953 86,2 % 82,4 % 

2018/19 1.946 82,8 % 80,0 % 

2019/20 1.848 85,7 %  

Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden og Tabulex TEA pr. 5.9.  

 

Svendborg Juniorklub pr. skoleår: 

Pr. skoleår
Skoleåret 

16/17
Skoleåret 

17/18
Skoleåret 

18/19
Skoleåret 

19/20*

Antal børn 129 150 148 202  

Gennemsnitlig antal indmeldte over skoleår pr. den 1. i måneden.  
*Antal børn i skoleåret 2019/2020 er pr. 5/9 2019 
Kilde: KMD institution 
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Dagtilbud 

Dagtilbudsområdet omfatter i alt seks områder bestående af et dagplejeområde, fire kommunale 
dagtilbudsområder med børnehuse samt et selvejende forpligtende netværk med børnehuse. De fire 
kommunale dagtilbudsområder består af 25 børnehuse, og det selvejende netværk består af fire 
børnehuse.  
 
Primo 2019 var der ti private dagtilbud, mens der ultimo 2019 var ni private dagtilbud. Kommunen giver 
tilskud pr. barn som er i private dagtilbud. Herudover har der i 2019 været 106 børn i private 
pasningsordninger samt 61 børn i private tilskudsordninger, hvor kommunen ligeledes giver et tilskud pr. 
barn.  

 
Økonomisk oversigt 
 

Dagtilbudsområdet

Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 2019

Korrigeret 
budget 2019

Regnskab 
2019

Afvigelse ift. 
korr. budget

Drift

Dagpleje 46,8 47,3 46,4 47,2 -0,8

Kommunale dagtilbud 129,7 123,1 134,2 131,5 2,7

Selvejende dagtilbud 20,2 19,6 19,0 20,2 -1,2

Direkte børnetalsafhængig økonomi 7,2 6,5 2,8 3,0 -0,2

Centrale konti 29,5 24,8 23,3 21,9 1,5

Negativ overførselspulje og sparepuljer 0,0 0,3 -12,8 0,0 -12,8

Drift i alt 233,4 221,6 213,0 223,8 -10,8  
 
Centrale konti indeholdt i 2018 konto 6 udgifter til administrationen af både Skoleafdelingen samt 
Familieafdelingen. Budget og forbrug er fra 2019 flyttet til de respektive fagområder. 
 
 

Økonomisk redegørelse 

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 223,8 mio. kr., der sammenholdt med et 
korrigeret budget på 213,0 mio. kr. resulterer i et merforbrug på 10,8 mio. kr. Heraf udgør de 12,8 mio. 
kr. merforbrug grundet negativ overførselspulje og restsparepulje fra 2018. Den negative 
overførselspulje og restsparepulje er samlet for hele Børne- og Ungeudvalget, og vedrører således ikke 
kun dagtilbuds-området. Det reelle driftsresultat for dagtilbudsområdet udgør dermed et mindreforbrug 
på 2,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres til kommunale dagtilbud. 
 
De kommunale dagtilbud blev medio 2019 anmodet om at holde igen, grundet kommunens samlede 
økonomi. Det har resulteret i et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. De selvejende børnehuse udviser et 
merforbrug på i alt 1,2 mio. kr. hvoraf Fyrtårnet Børnegården Byparken står for hovedparten. Beløbene 
overføres til 2020. 
 
Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, 
fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt aktivitetsregulering på dagplejen. 
Området udviser samlet et merforbrug på 0,2 mio. kr. I 2019 var der 14 flere børn end budgetteret 
jævnfør det korrigerede budget, fordelt med 24 flere 0-2 årige og 10 færre 3-5 årige. Men overgang til 
rammestyring for kommunale dagtilbud gør, at der reelt var 8 flere børn som skulle afregnes til private 
tilbudstyper og Dagplejen. Fordelingen internt mellem de private tilbudstyper med færre børn i private 
dagtilbud og flere børn i private pasningsordninger gør, at merforbruget kan begrænses til 0,2 mio. kr. 
 
Centrale konti omfatter pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT, pædagogisk 
udviklingsarbejde, administration, Interkulturelt team, ressourcepædagogiske indsatser samt de eksternt 
finansierede projekter. Samlet set udviser de centrale konti et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvoraf de 
0,5 mio. kr. skyldes projekter med ekstern finansiering.  
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Det korrigerede budget er 8,6 mio.  kr. lavere i forhold til vedtaget budget. Heraf skyldes de 12,9 mio. 
kr. udmøntning af negativ overførselspulje. Der er således sket en budgetopskrivning i løbet af 2019 på 
4,3 mio. kr. Det vedrører primært interne omplaceringer inden for det samlede Børne- og Ungeudvalg, 
overførsler fra 2018 samt barselskompensation.  
 

 
Hvad nåede vi i 2019? 

 
Ny dagtilbudsreform med styrket pædagogisk læreplan 
I 2019 deltog alle pædagogiske teamledere i kommunale dagtilbud samt ledere af selvejende og private 
dagtilbud i to diplommoduler i den styrkede pædagogiske læreplan. Herudover påbegyndte alle 
medarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud kompetenceudvikling i ”Børns leg og 
eksperimenterende virksomhed”, som udgør et væsentligt element i den styrkede pædagogiske læreplan. 
Børne- og Socialministeriets skabelon til udarbejdelse af pædagogiske læreplaner er blevet justeret, så 
den afspejler Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud.  
 
Ny ledelsesstruktur 
Pr. 1. januar 2019 blev antallet af kommunale dagtilbudsområder med børnehuse reduceres fra fem til 
fire. Børnehusene i det nedlagte dagtilbudsområde blev underlagt tre øvrige dagtilbudsområder, således 
at de kommunale dagtilbudsområder med børnehuse bestod af tre nye og et bestående dagtilbudsområde 
pr. 1. januar 2019. I 2019 har dagtilbudslederne arbejdet med nye lederteams, der er sammensat nye 
MED-udvalg og der er afholdt valg til nye forældrebestyrelser.  

 

Ny budgetmodel 

Ny budgetmodel for kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar 2020 
blev besluttet af Børne- og Ungeudvalget den 12. juni 2019. Kommunale og selvejende børnehuse 
tildeles stadig budget med afsæt i forventet antal indmeldte børn, men ny budgetmodel tilgodeser 
børnehusenes forskellige vilkår ved gradueret tildeling, socioøkonomisk pulje og ekstra budget til 
børnehuse med flere afdelinger eller udegrupper.  

 
Forårs SFO 
Etablering af forårsSFO pr. 1. april 2020 blev besluttet af Byrådet den 30. april 2019. I 2019 har 
Sekretariat og dagtilbud og Skole og Uddannelse samarbejdet om det pædagogiske og praktiske grundlag 
for forårsSFO. Der er påbegyndt justeringer af fysiske forhold på udvalgte skoler, lavet aftaler om 
medarbejderudveksling, udarbejdet information til forældre, planlagt fælles temadag for medarbejdere 
samt øvrige forberedelser til modtagelse af børn og forældre den 1. april 2020.  
 
Politisk godkendte indsatsområder 

I foråret er der foretaget trivselsvurdering af alle børn, i efteråret er der foretaget kortlægning af alle 
dagplejegrupper og børnehuse og alle 3-årige børn er løbende blevet sprogvurderet. Trivselsvurderinger, 
kortlægninger og sprogvurderinger er datainformeret metoder til at evaluere de pædagogiske 
læringsmiljøer, og bidrager til at sætte retning for handlinger og tiltag i dagplejegrupper og børnehuse. 

 

  



Regnskab	2019	 	

 

51 

 

Tabeller og nøgletal 
 

Demografi 2019 
Aktivitet - 
oprindelig 

budget 2019 

Aktivitet - 
korrigeret 

budget 2019 

Indskrivning 
2019 

Difference 
korrigeret 

budget 
(+) = flere børn  

0 - 2 årspladser 1.070 1.085 1.109 24 

3 - 5 årspladser 1.672 1.663 1.653 -10 

0 – 5 årige i alt 2.742 2.748 2.762 14 

 
 

Indskrevne børn fordelt på 
dagtilbudstyper  

Aktivitet - 
oprindelig 

budget 2019 

Aktivitet - 
korrigeret 

budget 2019 

Indskrivning 
2019 

Difference 
korrigeret 

budget 
(+) = flere børn  

Kommunale og selvejende 
dagtilbud  

494 460 460 0 

Dagpleje 365 387 391 4 

Private dagtilbud  105 115 102 -13 

Private pasningsordninger, § 80 76 92 106 14 

Private tilskudsordninger, § 86 30 31 50 19 

0 – 2 årige i alt 1.070 1.085 1.109 24 

Kommunale og selvejende 
dagtilbud 

1.349 1.318 1.324 6 

Private dagtilbud 317 338 318 -20 

Private tilskudsordninger, § 86 6 7 11 4 

3 – 5 årige i alt 1.672 1.663 1.653 -10 

0 – 5 årige i alt 2.742 2.748 2.762 14 

Kilde: Kommunens egne registreringer 
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 Familie, Børn og Unge 

Under området for Familie, Børn og Unge hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og 
udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov. Dele 
af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld, der 
er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud 
og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.  Området dækker også 
Ungdommens Uddannelsesvejledning som har til opgave at vejlede unge mellem 14 til 25 år. ift. 
uddannelse (Området er i 2020 flyttet til Skole og Uddannelse). 

 

Økonomisk oversigt for området 
(Mio. kr.) Løbende priser 

Familie 
Regnskab 

2018
Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
BudgetDrift

Familieafdelingen 200,5 187,3 188,5 193,6 5,1

Specialundervisning for voksne 21,9 20,0 20,0 19,2 -0,8

UU Vejledning 9,6 10,2 10,3 8,3 -2,0

Specialinstitutioner 3,0 1,2 1,5 0,0 -1,5

Rammeinstitutioner -7,8 -6,2 -5,0 -4,8 0,2
Ungekontakten, Ungdomsrådet og 
Administration 0,7 1,9 2,9 2,7 -0,2

Området i alt 228,0 214,5 218,2 219,1 0,9  
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

Økonomisk redegørelse 
 
Regnskabet for Familie, Børn og Unge viser et forbrug på netto 219,1 mio. kr., der sammenholdt med et 
korrigeret budget på 218,2 mio. kr. giver et merforbrug på 0,9 mio. kr.  
 
Familieafdelingen har et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. på serviceudgifterne. Det skyldes 
merforbrug på anbringelser på 8,7 mio. kr., mindreforbrug på sikrede institutioner på 1.0 mio. kr., 
mindreforbrug på administration på 0,6 mio. kr. og mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 
2,0 mio. kr.  

Under Overførselsudgifterne er der et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. for Familieafdelingen. 
Dermed er der et samlet merforbrug i Familieafdelingen på 2,1 mio. kr. 

UU Vejledningen viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som hovedsaligt skyldes mindreforbrug på 
tilskud til produktionsskoler på 1,1 mio. kr., samt merforbrug på UU-Center Sydfyn 0,6. mio. kr. 

Specialundervisning for voksne viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på 
VSU på 0,4 mio. kr., samt mindreforbrug på STU på 0,4 mio. kr. 

Specialinstitutionerne omfatter bl.a. Svendborg Heldagsskole, Familiecenter, Skovsbovej, 
Rådgivningshuset og SSP. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. kr. 
vedr. Heldagskolen og 0,5 mio. kr. vedr. Skovsbovej. 
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Rammeinstitutionerne omfatter CSV´s tilbud, og bo- og aflastnings institutionen Tankefuld. 
Institutionerne har et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. som hovedsaligt vedrører STU-uddannelsen på 
CSV. I forbindelse med overførsel til budget 2020 overføres mindreforbrug fra CETS på 0,4 mio. kr. til 
institutionerne. 

Ungekontakten, Ungdomsrådet og administration udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 

 

Hvad nåede vi i 2019? 

Tema: Mere fokuseret indsats i Familieafdelingen  

Familieafdelingen har i 2019 arbejdet med et styrket fokus på kvalitet og lovmedholdelighed i 
sagsbehandlingen. Der er udarbejdet retningslinjer og guidelines for sags arbejdet, således at det er 
mere gennemsigtigt, hvordan der arbejdes med sagerne i Familieafdelingen. Der er desuden arbejdet 
målrettet med at sikre sammenhæng mellem barnets behov, og den indsats der iværksættes.   
 
Tema: Task Force forløb i Familieafdelingen  
 
I 2019 har Familieafdelingen arbejdet med udviklingsplanen ’Kvalitet i sagsbehandlingen og tværgående 
samarbejde’. Der er arbejdet målrettet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre et smidigt 
og tværfagligt samarbejde omkring borgeren. Familieafdelingen har i september 2019 afsluttet Task 
Force forløbet med Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Den afsluttende rapport indeholdt en række 
anbefalinger, som har dannet baggrund for temaerne i Familieafdelingens Udviklingsplan for 2020: 
Læring, justering og videreudvikling.  
 
Tema: Bedre datagrundlag til ressourcestyring 

DUBU 3.0 er implementeret, og det vurderes, at systemet indfrier ønskerne om at kunne give et bedre 
overblik over sagerne samt processerne i sags arbejdet. DUBU 3.0 har også givet en større mulighed for 
en sikker økonomistyring, således at datagrundlaget er langt bedre nu, end det tidligere har været.  

Tema: Sammenhængende Ungeindsats og forberedelse til den nye forberedende 
grunduddannelse (FGU) 

Jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år(Ungeindsatsloven), så har Svendborg Kommune i 
2019 fået det entydige myndighedsansvar for alle unge op til det 25 år. Svendborg Kommune er samtidig 
blevet forpligtiget til at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats for denne målgruppe af 
unge. Den sammenhængende kommunale ungeindsats er i 2019 blevet forankret i Ungekontakten. Der 
har i det første år været fokus på implementering af Ungeindsatslovens væsentligste elementer. Dette 
har især drejet sig om Én plan på tværs af afdelinger og forvaltninger (den unges uddannelsesplan), 
kontaktpersonordning og målgruppevurdering til Forberedende grunduddannelse(FGU). Som led i 
forberedelse til FGU’en er der bl.a. blevet udarbejdet et FGU administrationsgrundlag og nedsat en 
tværfaglig koordinationsgruppe. Familie, Børn og Unge har tillige taget et væsentligt ansvar i 
etableringen af FGU’en, ved at have understøttet FGU institutionen med relevante modeller for 
samarbejdsprocedure. 
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Familieafdelingen 

Økonomisk oversigt for området  

(Mio. kr.) Løbende priser 

Familieafdelingen
Regnskab 

2018
Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift
Forældrebetaling til daginstitution 
vedr.  anbragte børn

0,3 0,0 0,3 0,3 0,0

Særlige dag- og klubtilbud 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0
Opholdssteder, kostskole, eget 
værelse 29,9 18,0 26,8 29,8 3,0
Plejefamilier 55,3 55,2 54,9 54,9 0,0
Døgninstitutioner 19,8 27,0 16,0 21,8 5,7
Forebyggende foranstaltninger 58,4 54,3 56,1 54,1 -2,0
Sikrede institutioner 5,7 3,5 3,4 2,4 -1,0
Administration 31,1 29,2 30,7 30,1 -0,6

Familieafdelingen i alt 200,7 187,3 188,5 193,6 5,1  

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

 
Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.  

Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn. Det faktuelle antal sager kan 
således være højere.  
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Antal anbringelser og gennemsnitspriser 

Antal og gnsn. priser i mio. 
kr. pr. helårsbarn (løbende 

priser) 

 
 

Regnskab 2018 
   

 
 

Regnskab 2019 
   

 Antal Antal Antal Gnsn. Pris 
 

Opholdssteder 27,5 0,939 27,7 0,927 

Familiepleje 112,6 0,486 111,0 0,476 

Netværksfamiliepleje 7,2 0,089 6,3 0,130 

Døgninstitutioner 17,2 0,944 21,1 0,848 
Døgninstitutioner - 
handicappede  

2,7 1,322 3,0 1,294 

Kost og efterskoler 4,0 0,267 2,4 0,290 

Eget værelse 4,2 0,578 
 

7,7 0,385 
 

Anbringelser i alt 175,4 0,596 179,2 0,585 

Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.  

Gennemsnittet af antallet af anbringelser er steget fra 175,5 i 2018 til 179,2 i 2019. Gennemsnitspriserne 
er steget på netværkspleje og kostskoler. Prisen på de øvrige anbringelsestyper er faldende fra 2018 til 
2019. 

 

Specialundervisning for voksne 

Økonomisk oversigt for området  

(Mio. kr.) Løbende priser 

Specialundervisning for voksne
Regnskab 

2018
Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
BudgetDrift

VSU på CSV 3,9 3,6 3,6 3,3 -0,3

VSU på andre skoler end CSV 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,1

STU på CSV 10,8 9,6 9,6 7,5 -2,1

STU på andre skoler end CSV 6,0 6,7 6,7 7,9 1,2
Efterværn, tilsyn, befordring og 
administration 1,2 0,0 0,0 0,5 0,5

Området i alt 21,9 20,0 20,0 19,2 -0,8  

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Tabeller og nøgletal 

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel. 

Tilbud 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 

2019 

STU Svendborg 34 34 33 31 30 29 31 35 35 36 37 36 33,6 

Andre STU tilbud 32 32 34 34 34 34 31 38 39 38 38 38 34,2 

I alt 2019 66 67 67 65 64 63 62 73 74 74 75 74 67,7 

Udviklingen 2018 77 74 74 73 72 69 74 79 78 73 70 70 74,0 
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Specialinstitutioner og rammeinstitutioner 

Økonomisk oversigt for området  

(Mio. kr.) Løbende priser 

 Specialinstitutioner Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Specialinstitutioner:
Den Ny Heldagskole 0,3 0,0 0,7 0,1 -0,6
S.S.P 1,3 1,2 1,2 1,3 0,1
Forebyggelse af skilsmisser 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Familiecentret, herunder SKP -0,6 -2,4 -2,4 -2,6 -0,2
Døgn. Inst. børn og unge 
(Skovsbovej) -0,2 -0,3 -0,3 -0,7 -0,5
Åben Anonym Rådgivning 1,9 2,1 2,1 1,9 -0,2
FOKUS - flyttet til dagtilbudsområdet 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0

I alt 3,0 1,2 1,5 0,0 -1,5

Rammeinstitutioner:
CSV (VSU og bykollegierne, Cafe og 
Klub) -2,4 -1,4 -0,1 -0,7 -0,6
CSV/3 årig Ungdomsuddannelse STU -2,2 -1,7 -1,2 -0,6 0,6
Hus 53 og Børnehuset -3,2 -3,2 -3,6 -3,5 0,1

I alt -7,8 -6,2 -5,0 -4,8 0,2

Drift i alt -4,7 -5,0 -3,5 -4,7 -1,3

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Tabeller og nøgletal  

Belægningsprocent og antal børn på hver enkel institution, fremgår af nedenstående oversigt. 

 

Institutioner 
Norm Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 

2018 

Heldagsskolen 35 31 33 34 36 35 34 34 30 31 31 31 31 32,5 

Tankefuld 13,8 12,5 13,4 13,4 13,2 13,2 13,5 14,6 13,6 12,6 12,5 13,3 12,7 13,2 

Skovsbovej 10 9,6 9,8 10,9 11,3 12,0 12,4 14,0 12,8 11,6 11,5 9,2 9,0 11,2 

 

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne. 
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Ungdommens Uddannelses Vejledning 

Økonomisk oversigt for området  

(Mio. kr.) Løbende priser 

UU-Vejledningen

Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse 
i forhold 
til korr. 
budget

Drift:
UU-Center Sydfyn -0,1 0,0 0,0 -0,6 -0,6
Svendborgs tilskud til UU-
Center 3,9 4,0 4,0 4,0 0,0
Sygetransport og projekter 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Produktionsskoler 5,8 6,2 6,2 4,8 -1,4

Drift i alt 9,7 10,2 10,2 8,2 -2,0  
+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

Overførselsudgifter 

(Mio. kr.) Løbende priser 

Overførselsudgifter

Regnskab 
2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Overførselsudgifter:
Familieafdelingen - statsrefusion dyre 
enkeltsager -7,1 -3,5 -3,5 -7,6 -4,2

Familieafdeliongen - Kontante ydelser 4,6 4,5 4,5 5,8 1,2

UU-Center - EGU 0,6 0,7 0,7 0,6 -0,1

Området i alt -1,8 1,8 1,8 -1,2 -3,0  

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 
 
Økonomisk redegørelse  
 
Regnskabet for 2019 udgør en indtægt på 1,2 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1,8 mio. kr. 
giver dette et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes: 
 
Familieafdelingen har et samlet mindreforbrug på overførselsudgifterne på 3,0 mio. kr. Mindreforbruget 
skyldes: 
 

• Flere udgifter til kontante ydelser (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).  
• Høj refusion på enkelte sager, samt hjemtagelse af ekstra refusion på regnskab 2017 og 2018. 

 
Under Serviceudgifterne er der et samlet merforbrug på 5,1 mio. kr. for Familieafdelingen. Dermed er der 
et samlet merforbrug i Familieafdelingen på 2,1 mio. kr. 
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Kultur- og Fritidsudvalget – Kort fortalt! 

 

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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Økonomisk oversigt 
(Mio. kr.) 

Kultur- og Fritidsudvalget
Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 

2019 (1)

Regnskab  
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 79,6 78,6 77,3 -1,3

Kultur og Fritid 44,9 43,0 42,6 -0,4

   Kultur 21,5 21,4 20,3 -1,1
   Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter 18,6 19,4 16,6 -2,8
   L2021 0,6 0,5 1,2 0,8
   Sekretariat 4,3 4,5 4,5 0,0
   Negativ overførselspulje 0,0 -2,7 0,0 2,7

Undervisnings- og Kulturinstitutioner 34,7 35,6 34,6 -0,9

   Bibliotek 22,5 23,3 22,4 -0,9
   Musikskolen 5,7 5,8 5,6 -0,1
   Ungdomsskolen 6,5 6,5 6,6 0,1

Samlet drift i alt 79,6 78,6 77,3 -1,3

0,0

Heraf overføres til 2019 -1,3

Heraf overføres  vedr. statsfinansierede projekter

 
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

 

Økonomisk redegørelse 

 

Serviceudgifter: 

Regnskabet udgør 77,3 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 78,6 mio. kr., er der et 
mindreforbrug på 1,3 mio. kr.  
 
Regnskabsresultatet skal ses i lyset af Økonomiudvalgets henstilling til generel tilbageholdenhed og 
stram økonomistyring på alle områder.  
 
Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug vedrørende akkumulerede overførsler vedr. Team DK og 
Idræt på 0,5 mio. kr., lokaletilskud på 1,7 mio. kr., aftenskoleundervisning på 0,2 mio. kr., fritidspas 
med 0,2 mio. kr. samt biblioteket med 0,9 mio. kr.   
 
Det modsvares af negativ overførselspulje på 2,7 mio. kr., som blev budgetlagt på alle udvalg svarende 
til det forventede mindreforbrug for at imødekomme overholdelse af servicerammen på kommunalt 
niveau. 
Der er desuden merforbrug vedr. L2021 (Landsstævnet), som skyldes periodeforskydninger i forhold til 
budgettet, som samlet udgør 25 mio. kr. over årene 2018-2021. 
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Bevillinger 2019 
Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: -1,1

Overførsler fra 2018 1,4

Midler fra barselsudligningspuljen 0,3

Negativ overførselspulje fra ØKU -2,3

Adm. flyt af medarbejdere fra B&U til KFU 0,2

L2021 tværgående tovholderfunktion -0,2

Lærernes kompetenceudvikling til B&U inkl. overførsler -0,4

Tillægsbevillinger i alt -1,1  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 

 

 

 

Kultur 

 
Regnskabet på Kulturområdet udgør 20,3 mio. kr. som i forhold til korr. budget på 21,4 mio. kr. betyder 
et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.  
 
Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug vedrørende akkumulerede overførsler fra Idræt, Forskning og 
Team Danmark samarbejde på 0,5 mio. kr. Dertil er der mindreforbrug vedrørende Svendborg 
Musikudvalg, De Frie Kulturmidler, Forsamlingspulje samt venskabsbysamarbejdet på samlet 0,5 mio. kr.  
 
 
Hvad nåede vi i 2019: 
 
På kulturområdet har der været særlig fokus på udarbejdelsen af handleplaner til Kulturløftet Fantastiske 
Fornemmelser – Kulturløftet 2.0. Der er gennemført en intensiv involveringsproces med ca. 50 
repræsentanter fra kulturlivet fordelt på arbejdsgrupperne; Billedkunst, Musik, Scenekunst, Litteratur, 
Museer, Arkiver, Kulturarvsformidling og andre kulturelle aktiviteter. Gruppernes arbejde resulterede i 20 
konkrete strategiplaner, der kategoriseres i seks prioriterede kulturspor: 1) Svendborg er Danmarks 
største kulturhus, 2) Teaterhus Svendborg, 3) Kulturens Svendborgprojekt, 4) Svendborg og 
kulturkommunikationen, 5) Svendborg ArtLab & Svendborg Kulturklynge og 6) Demokratisering af 
kulturarven. Formålet med Kulturløfte 2.0 er at sætte politisk retning for udviklingen på de respektive 
kulturområder og agere pejlemærke for de politiske prioriteringer på området. 

På driftssiden har der været et stort fokus på at opretholde en god understøttelse af kommunens kulturliv 
og kulturaktører. Derudover var byen vært for besøg fra de nordiske venskabsbyer, hvor der var 
arrangeret oplæg og videndeling indenfor temaer som bl.a. civilsamfund, iværksætteri, turisme og events 
og byudvikling. 

På idrætsområdet blev der indgået samarbejdsaftaler med prioriterede klubber under Team Danmark 
aftalen. Disse samarbejdsaftaler indeholder konkrete aftaler og fordeling af roller mellem klub, kommune 
og forbund i forhold til klubudvikling, træneruddannelse, træning, netværksdeltagelse m.v. 
I samarbejde med Svendborg Sportsakademi blev der afviklet to netværksarrangementer for trænere og 
talentudviklere fra alle kommunens idrætsforeninger. I netværket er der hver gang fokus på specifikke og 
relevante emner med henblik på erfaringsudveksling, videndeling og kompetenceudvikling. For trænere 
og ledere fra de prioriterede klubber og klubberne omkring akademiet blev der desuden afviklet en 
studietur til Herning Elite og Herning Blue Fox. 
Alle samarbejdsklubber har nu enten gennemgået organisationsudvikling af klubben, eller er tæt på at 
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afslutte det meget omfattende forløb.  
  
I forhold til arbejdet i Den Sydfynske Idrætsklynge blev der i slutningen af 2019 gennemført en 
visionsproces, hvor klyngens medlemmer sammen formede klyngens fælles vision for fremtiden. 
Idrætsklyngens vision for hele Sydfyn: ”Vi bevæger os alle hver dag og bliver sundere og gladere”. Idéen 
med visionen er, at klyngens medlemmer både sammen og hver for sig arbejder for, at alle på Sydfyn 
bevæger sig dagligt. 

Kulturministeren har valgt at udskyde genforhandlingen af de Kulturaftaler, hvorfra klyngens tilskud 
bevilges. Det betyder, at aftalen med Kulturregion Fyn ikke er genforhandlet i 2019 som planlagt. Derfor 
gælder de nuværende indsatsområder fortsat: 1) Idræt og læring, 2) Kompetenceudvikling og 
videndeling, 3) Bæredygtig talentudvikling, 4) SkoleLab og 5) Branding.  

På tværs af kultur-, idræts- og spejderområdet blev der i 2019 for første gang afviklet en fælles prisfest, 
hvor ildsjæle og frivillige blev fejret ved et stort show med prisoverrækkelser, musikalske indslag og 
andre showelementer. Showet blev afviklet i Rundbuehallerne med ca. 500 deltagere, hvilket betragtes 
som yderst tilfredsstillende for et helt nyt format. 

 

 

Folkeoplysning- og Fritidsaktiviteter 

 
Regnskabet på det folkeoplysende område samt fritidsaktiviteter viser et forbrug på 16,6 mio. kr. Der er 
således mindreforbrug i forhold til korr. budget på 2,8 mio. kr.  
 
Mindreforbruget skyldes dels mindreforbrug på den folkeoplysende aftenskoleundervisning på 0,2 mio. kr. 
samt på lokaletilskud, som også hører under Folkeoplysningsudvalget med 1,7 mio. kr. Dertil kommer 
mindreforbrug vedrørende puljen til Fritidspas på 0,2 mio. kr. som er disponeret ind i følgende 
regnskabsår. Endelig er der mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udvikling, som ligeledes er 
disponeret til aktiviteter ind i efterfølgende regnskabsår. 
 

Hvad nåede vi i 2019:  

På driftssiden har der været et stort fokus på at opretholde en god understøttelse af foreningslivet. De 
hyppigste henvendelser drejer sig om tilskudsmuligheder og ønsker til nye eller bedre faciliteter. 
Derudover arbejder vi løbende på at fastholde og udvikle samarbejdet med idrættens mange lokale 
aktører og frivillige organer.  

Med henblik på at understøtte de mange ønsker til nye og bedre faciliteter blev der i 2019 igangsat en ny 
facilitetsproces for anlægsønsker indenfor idræt og bevægelse. Formålet med processen er at ensarte 
behandlingen af ansøgningerne og understøtte muligheden for politisk prioritering af de respektive 
projekter. 

Der er desuden indført ny administrativ procedure for betaling af kommunalt tilskud til leje af halrum og 
lokaler i en række private haller. Den nye procedure betyder, at Svendborg Kommune udbetaler et 
tilskud direkte til foreningen, der svarer til det godkendte lejebeløb med fradrag af foreningens 
egenbetaling. Det vil sige, at betaling af halleje nu er et økonomisk anliggende mellem foreningen og 
udlejeren af den private hal.  

På det folkeoplysende område har der desuden været fokus på revision af puljeudbuddet og 
udarbejdelsen af et samlet puljekatalog til kultur- og fritidslivet. Formålet har været at skabe et samlet 
overblik over de mange puljer på området. Inspireret af den store succes med den midlertidige pulje til 
opstart af e-sportsforeninger er der eksempelvis etableret en ny fokuspulje, hvor 
Folkeoplysningsudvalget fra år til år kan fastsætte et eller flere temaer med det formål at understøtte nye 
tendenser i forenings- og fritidslivet. 

Udover det tætte samarbejde med de mange lokale interessenter kommer et tæt samarbejde med DGI 
og Danmarks Idrætsforbund, der i 2019 har medført en medfinansiering på ca. 500.000 kr. til 
ansættelser i relation til SPULT og Bevæg dig for livet. 

Folkeoplysningsudvalget understøtter forsat SPULT - Svendborg Sports- og kulturfestival, der blev 
afviklet for fjerde år i træk. Festivalen er forankret i Sport & Idræt i Svendborg (SIS). 
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Efter første år som Visionskommune var der en stigning i borgere, der angav at de var fysisk aktive, på 
2% sammenlignet med 2018. Derudover var der en stigning i foreningsaktive på 1751 personer. Væksten 
skal ses som et resultat af mange forskellige indsatser, der alle arbejder for at fremme bevægelse blandt 
Svendborg Kommunes borgere. 

I 2019 bliver der igangsat en særlig indsats, der havde til formål at gøre det lettere for foreninger at 
etablere Åben skoleforløb. Skoleafdelingen allokerede timer til en såkaldt playmaker funktion, der skal 
binde foreninger og skoler sammen, og Folkeoplysningsudvalget bidrager med økonomiske midler til 
nystartede forløb mellem skoler og lokalforeninger.  

Forberedelserne til DGI Landsstævne 2021 forløber fortsat planmæssigt. I 2019 har der været et særligt 
stort fokus på den logistiske indretning af de mange faciliteter, udbudsmæssige opgaver, involveringen af 
en lang række lokale samarbejdspartnere samt sponsorarbejdet. Derudover er det gode samarbejde med 
DGI og Efterskoleforeningen intensiveret, blandt andet med ansættelsen af medarbejdere i de to 
organisationer med arbejdsplads i kommunens Landsstævnesekretariat. 

 

Undervisnings- og Kulturinstitutioner 

 
Bibliotek: 
Regnskabet på biblioteket udgør 22,4 mio. kr. som i forhold til korr. budget på 23,3 mio. kr. betyder et 
mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at investeringer er udskudt til 2020.  
 
 
Hvad nåede vi i 2019: 
Bibliotek og Borgerservice har i 2019 fortsat arbejdet med at få sammen flytningen ved 
arealeffektiviseringen til at fungere. Dette har blandt andet medført et massivt pres på arbejdsmiljøet for 
personalet. Sammen flytningen har betydet langt flere besøgende borgere. Derfor har der i hele 2019 
været ekstra opmærksomhed på at skabe et godt internt arbejdsmiljø. 
OfficeFitt og massage tilbydes alle medarbejdere og i september deltog biblioteket i kampagnen 
Danmarks Mentale Sundhedsdag. 
 
Foråret bød på en rigtig god aftale for alle skolebørn i Svendborg Kommune. Som en af de første 
kommuner i landet indgik biblioteket og kommunens folkeskoler et historisk samarbejde om skolebørns 
fri adgang til den digitale litteraturtjeneste eReolen GO!. Aftalen mellem biblioteket og skoleafdelingen 
sikrer nem og lige adgang til et utal af frilæsningsbøger. 
Den fælles mission for kommunens bibliotek og skoleafdelingen er at stimulere læselysten hos 
Svendborgs skolebørn. Begge parter ser det fælles tilbud som et modtræk til tendensen til, at børn læser 
mindre end tidligere. 

 
Maden Mellem Os, det nationale temafællesskab mellem biblioteker og DR satte i foråret 2019 mad på 
dagsorden. Eller rettere: maden mellem os. Formålet var, at skabe kontakt, samtale og fællesskab 
mellem mennesker på tværs af land, by og kogeøer over et godt måltid mad. På Svendborg Bibliotek 
samarbejdede vi med lokale foreninger mod ensomhed og en svendborgensisk familie, der havde 
deltaget i DRs madlavningskonkurrence Madkampen. Resultatet blev en velbesøgt aften fuld af hyggeligt 
samvær, nye samtaler og god mad.  
 

Sommeren over kunne forbipasserende borgere tanke op på sommerlæsning i det lille byttebibliotek midt 
i Svendborg. ”Giv og tag en bog” sådan lød opfordringen fra Svendborg Bibliotek og Litteraturhuset, der i 
samarbejde satte bøger i cirkulation i Svendborg by henover sommeren 2019. Bøgerne var skønlitteratur 
på dansk, tysk, svensk, fransk og engelsk fra Litteraturhusets restlager og bibliotekets aflagte samling. 
De cirkulerede via et lille sortmalet træhus placeret hvor der er folk i byen: først på Frederiksø, siden på 
Torvet.  

Readcycling hedder princippet bag det lille byttebibliotek eller give-and-take-bookshop, som den også 
kaldes til ære for ikke dansktalende turister. I bedste bæredygtige stil kunne forbipasserende aflevere de 
bøger, de selv var færdige med at læse og tage en ny med videre på rejsen, på kajen, på trappen ved 
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Vor frue Kirke eller hvor man nu bedst læser sin sommerlitteratur. Det bæredygtige, litterære initiativ 
genoptages, når vejret tillader i 2020. 

Bæredygtighed er en del af FN’s verdensmål. Biblioteket har valgt at gå i front og lader sig derfor 
certificere i FN’s Verdensmål og CSR og derved forpligte sig til at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi, 
der for alvor vil udmønte sig i 2020.  

Fuld udrulning af betaling via MobilePay betyder, at borgere nu kan betale gebyrer og erstatninger via 
afleveringsmaskinerne i kommunens 7 biblioteker. Implementering har betydet en nemmere tilgang til 
betaling for borgeren. 

I efteråret blev der afholdt Bogmesse for børn – børns egen litteratur fra første bogstav til færdig bog. 
Godt 1200 børn fra kommunens indskolingsklasser besøgte Svendborg Bibliotek i uge 44 2019. 
Anledningen var det stort anlagte projekt Skriv & Læs, Automated Tracking of Early Stage Literacy Skills, 
hvor skolebørn i 0.- 2. klasse skrev deres egne digitale bøger i et digitalt program. Her kunne børnene 
blive både forfatter grafiker og udgiver også selvom de endnu ikke kan skrive og stave korrekt. Projektet 
sluttede af med en række bogmesser på hovedbiblioteket og på lokalbibliotekerne, hvor elevernes bøger 
blev præsenteret. Efter bogmessen kunne alle børnenes bøger lånes på bibliotekerne. Projektet var 
bygget op omkring læringsværktøjet Skriv og læs, som alle lærere og elever i indskolingen har arbejdet 
med siden efteråret 2018.  

Inden årets afslutning blev der afholdt 50 års jubilæumsfest for Musikbiblioteket med ikke mindre end 11 
arrangementer fordelt på 5 dage. 

 
Musikskole 
Regnskabet på Musikskolen udgør 5,6 mio. kr. og der er dermed et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.  
 
Hvad nåede vi i 2019: 
Musikskolen har i sæson 2019/20 ca. 640 unikke cpr. elever, hvilket er nogenlunde det samme som 
sidste sæson, med den statistiske usikkerhed taget i betragtning. Der er dog en reel stigning i 
aktivitetsniveau, da der er flere elever der er tilmeldt flere tilbud. Således er antallet af unikke 
instrumentalelever 426 men antal tilmeldte elever fordelt på fag 614. Dette skal især ses i lyset af at 
vores takststigning på 10% slog endeligt igennem i 2019. Derudover varetager vi gennem gymnasiet, 
skolerne og dagtilbuddene, musikundervisning til yderligere ca. 1600 elever der ikke er registreret i vores 
system. Samarbejdet med skolerne, såvel de private som kommunale er fortsat stabilt og særligt bør det 
bemærkes at to skoler, Skaarup og Thurø, har indledt samarbejde om videreførelse af ”Musik til Svend” 
ind i Forårs SFO.  

På Skaarup Skole er vi gået i partnerskab med skolen om udvikling af den særlige ”Svendborg” model i 
retning af musik- og kulturskole sammen med aktiviteterne indenfor idræt og bevægelse. Et spændende 
projekt, der har fokus på mangfoldige læringsmiljøer, tværfaglig understøttende undervisning, kreativ og 
almen dannelse. 

I forhold til det fynske talentsamarbejde har vi i sæson 19/20 sendt 9 elever til den fælles fynske 
talentskole og har samtidig styrket vores lokale talentlinje med nu 13 elever. Eleverne optrådte 
traditionen tro ved den sidste byrådssamling i 2019.  

Fritidspasordningen eksisterer stadig men er gået tilbage fra 10 til 4 elever og det gratis tilbud til ”De 
unge mødre” fastholdes og udbygges efter behov. 

Spil Dansk ugen blev igen i år et af sæsonens højdepunkter med stor fejring af dansk musik og sang på 
Naturama samt yderligere besøg på folkeskoler og plejehjem. Selve Spil Dansk Korkoncert blev 
gennemført på fornemste vis af alle vore elever og 1000 folkeskoleelever.  

Svendborg Musikskole konsoliderede sig som en væsentlig del af ”Spult” festivalen, et samarbejde der 
fortsat udvikles og har mange spændende perspektiver, både i sig selv men også set i Landsstævne 2021 
perspektiv. Musikskolen er således en musikalsk krumtap, et omdrejningspunkt i det blomstrende 
kulturliv i Svendborg. Dette har bl.a. resulteret i et fint samarbejde med Baggårdsteatret omkring 
medvirken og musikalsk sparring omkring forestillingen ”Fjeren og Rosen” til Landsstævnet. 

Vi har afviklet, og afvikler løbende, lærer / elev koncerter i eget regi og oplever generelt stor 
forældreopbakning til disse arrangementer. 
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Svendborg Musikskole vil gerne være en synlig og væsentlig del af samarbejdet i hele Region Syd. 
Musikskolelederen er næstformand i bestyrelsen for Danske Musik- og Kulturskoler i Region Syd, og der 
er gode perspektiver i samarbejdet med bl.a. Kolding og Haderslev Musikskoler. Sidstnævnte i 
forbindelse med Skaarup projektet omkring de tværfaglige undervisningstiltag ”Matemusik” og ”Dansk og 
Musik” 

I 2018 blev projektet ”International Børnekomponistfestival” startet op, med samarbejdspartnere såvel 
lokalt, nationalt og internationalt. Projekt vil antage sin endelige form i løbet af 2020 og afviklet for første 
gang i 2021 i forbindelse med musikskolens 50-års jubilæum. 

Endelig påbegyndte vi i 2019 arbejdet med nye vedtægter, der afspejler det såvel lovmæssige som 
praktiske grundlag for musikskoledrift i Danmark. De nye vedtægter blev vedtaget på møde i Kultur- og 
Fritidsudvalget den 13. januar 2020. Vedtægterne betyder en bredere bestyrelse med mere karakter af 
”Advisory Board”. 

 

Ungdomsskole: 
Regnskabet på Ungdomsskolen udgør 6,6 mio. kr. og er stort set i balance i forhold til korr. Budget, idet 
merforbruget på 0,1 mio. kr. primært skyldes periodeforskydninger. 
 
Hvad nåede vi i 2019: 
 
Erhvervspakker: 

I 2019 videreudviklede vi på vores ide om erhvervspakker til de unge. Vi afprøvede tre pakker ”Job på 
havet”, ” Fra jord til bord” og ” Iværksætteri” Alle tre pakker var en succes, og vi valgte at søge 
fondsmidler til udvidelse af tilbuddet. I december 2019 fik vi 513.000 kr. fra Nordea fonden og fra januar 
2020 frem til juni 2021 gennemføres der nu 9 pakker. Derudover udvikles der en ny pakke, der får titlen 
” dem, der passer på os” dvs. job med folk i uniform sosu, vagter, Falck reddere, politi etc. Vi arbejder på 
at få et samarbejde i gang med både UU og skoleafdelingen, så de får mulighed for at opfordre de unge 
til et forløb. 

Politisk mesterlære: 

I februar 2019 igangsattes politisk mesterlære. Projektet er et forsøg på at inddrage de unge i politisk 
arbejde. Projektet er kommet godt fra start med 41 unge ansøgere og 14 politikere. Der evalueres 
efterfølgende på projektet, hvorefter der kigges på et fremtidigt koncept for politisk mesterlære. 

Knallertkørekort: 
Knallertkørekortsundervisningen blev reorganiseret og forenklet. Efter det første år kan vi konstatere, at 
både undervisere, forældre og de unge er tilfredse. Alt fungerer som planlagt. 
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Tabeller og nøgletal  
 
Biblioteket 

Svendborg bibliotek
Regnskab 

2017
Regnskab 

2018
Regnskab 

2019

Besøgstal 353.286 373.781 415.565

Udlån af bøger 328.628 374.909 *392.732

Udlån af musik 24.158 23.553

Udlån af lydbøger og andre mat. 9.932 6.835

Udlån af spil og multimedier 6.024 10.842

Udlån af film 41.474 38.642

Downlån af e-bøger 13.075 16.161 22.641

Downlån af net-lydbøger 23.646 54.681 37.864

Downlån via Filmstriben 18.319 21.167 19.801  
*Sammentælling af fysisk udlånsmaterialer indeholder bøger, musik, lydbøger, spil og film. 

Bibliotekets stigende besøgstal kan afspejle arealeffektiviseringen med Borgerservice samt en oplevelse af ændringer i 
brugeradfærd. 

 

Musikskolen 

Instrumental undervisning 426 483 453
Hørelære 23 27 26
Rytmik forældre/barn 49 48 54
Forskole 163 193 193
Holdundervisning i skole/dagtilbud (skøn) 1600 1600 1600

Sæson 
18/19

Sæson 
17/18

Sæson 
19/20

 

 

Ungdomsskolen 

2017 4.020 1.205 30

2018 3.947 1.176 30

2019 3.913 1.096 28

Brugere Brugere i %Elever i 
målgruppen

År

 

Elever i målgruppen baserer sig på antallet af 13,5 årige – 18 årige i Svendborg Kommune (DS). Brugere er 
Ungdomsskolens egne opgørelser.  
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Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt! 
 

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.  
 
 

  



Regnskab	2019	 	

 

68 

 

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 bo 
støtte 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 
normale udvikling, mulige udfordringer og hvor man kan søge hjælp, hvis problemer opstår. 
Endvidere fokuseres på netværksdannelse. 
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� 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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Økonomisk oversigt   
  

(Mio. kr.) Løbende priser. 

Social- og Sundhedsudvalget
Regnskab 

2018

Vedtaget 
budget 
2019

Korrigeret 
budget 
2019

Regnskab 
2019

Afvigelse i 
forhold til 

korr. 
Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 942,4 941,5 948,5 963,7 15,3

Ældreområdet: 552,6 557,1 566,6 562,0 -4,6

Myndighedsafdelingen 90,0 232,2 113,3 104,8 -8,5
Hjemmepleje Øst 79,6 21,1 80,9 83,9 3,0
Hjemmepleje Vest 85,7 25,4 80,4 82,5 2,2
Plejecenter Øst 136,2 112,1 128,5 127,7 -0,8
Plejecenter Vest 129,1 135,7 132,1 131,4 -0,7
Selvejende plejecentre 32,0 30,6 31,4 31,7 0,3

Socialafdelingen incl. takstinst. 305,6 301,0 306,1 316,2 10,2

Socialafdelingens myndighed 302,8 298,6 302,3 316,2 13,9
Botilbud 2,6 4,2 1,2 0,7 -0,5
Dagtilbud 23,2 22,7 22,7 22,5 -0,2
Takstinstitutioner -23,0 -24,5 -20,2 -23,2 -3,0

Sundshedsfremme og 
forebyggelse: 84,3 83,4 84,3 85,4 1,1

Sundhedsafdelingen inkl. 
Sundhedshus 17,4 16,9 17,1 16,4 -0,7

Kommunal træning 16,1 16,0 16,1 16,8 0,7
Tandpleje 22,0 21,9 22,1 22,1 0,0
Sundhedspleje 9,6 9,4 9,8 9,8 0,0
Sundhed - fuldfinansierede 
sygehusvæsen 19,2 19,2 19,2 20,3 1,1

Negativ overførselspulje 0,0 0,0 -8,6 0,0 8,6

Overførselsudgifter i alt 234,8 220,8 220,7 217,9 -2,8
Socialområdet - statsrefusion særlig 
dyre enkeltsager -15,4 -9,3 -9,3 -14,2 -4,9
Socialområdet - enkeltydelser 2,5 3,0 3,0 2,6 -0,4
Sundhedsområdet - aktivitetsbestemt 
medfinansiering 247,6 227,1 227,0 229,5 2,5

Samlet drift i alt 1.177,2 1.162,3 1.169,2 1.181,6 12,6  
- =mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 
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Resumé - Økonomisk redegørelse 

 

Serviceudgifter: 

Regnskabsresultatet for Social- og Sundhedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 15,3 mio. 
kr. på serviceudgifterne, der sammen med merindtægten på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager 
på 4,9 mio. kr. (teknisk set en overførselsudgift) giver et samlet merforbrug på i alt 10,4 mio. kr. 
svarende til 1,1 % af korrigeret budget på serviceudgifterne. 
 
Resultatet/mindreforbruget fremkommer således: 

•  - 4,6 mio. kr. Ældreområdet  
•    5,3 mio. kr. Socialområdet (10,2 mio. kr. - 4,9 mio.kr. vedr. særligt dyre enkeltsager) 
•    1,1 mio. kr. Sundhedsområdet  
•    8,6 mio. kr. Negativ overførselspulje 

  10,4 mio. kr.  
 

Der skal derudover korrigeres for det resultattilskud på 1,1 mio. kr., der skal tilføres fra Beskæftigelses- 
og integrationsudvalget i forbindelse med overførslerne til 2020, hvorved det samlede merforbrug på 
Social- og Sundhedsudvalgets område herefter er på 9,3 mio. kr. 
   
Udvalgets regnskabsresultat opfylder ikke kravet til et samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der 
som minimum svarer til den budgetlagte negative overførselspulje, der blev budgetomplaceret fra 
Økonomiudvalget primo året. 
 
Det faktiske merforbrug, der som udgangspunkt skal overføres til 2020, er dog 9,2 mio. kr. højere end 
anført, idet en del af midlerne er disponeret på forhånd og skal overføres til det pågældende formål i 
2020: 

• -4,3 mio. kr. vedr. de takstfinansierede institutioner, herunder både kommunale og selvejende 
plejecentre 

• -2,7 mio. kr. vedr. statslige puljeprojekter  
• -2,2 mio. kr. vedr. kompetenceudvikling, finansiering af Nexus-drift i 2020 samt ældreråd 

 
 
Overførselsudgifter: 

Regnskabsresultatet på overførselsudgiftsområdet viser et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. ift. det 
korrigerede budget på 220,7 mio. kr. 
 
Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet viser et merforbrug på 2,5 mio. kr., mens 
der på kontante ydelser og statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager ses et mindreforbrug/merindtægt 
på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 4,9 mio. kr.  
 
Overførselsudgifterne afregnes med kassen, dog bortset fra refusion særligt dyre enkeltsager, hvor 
merindtægten tilføres socialområdet sammen med resultatet på serviceudgifterne (myndighed), idet 
niveauet for refusionen er afhængig af udgifterne på området.  
 
Tages der højde herfor i overførselsudgifternes resultat, bliver merforbruget, der skal afregnes med 
kassen, reelt på 2,1 mio. kr. 
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Ældreområdet 

 
Økonomisk redegørelse: 

Serviceudgifter: 

 
Ældreområdet samlede resultat viser netto et mindreforbrug på 4,6 mio.kr. Mindreforbruget fremkommer 
på følgende måde: 
 
Mindreforbrug: Beløb 

Myndighed (omfatter bl.a. mellemkomm., fritvalgspulje, 
stab, statslige projekter, SOSU, flygtningerefusion) 

-8,5 mio. kr. 

Plejecentrene (Plejecenter Øst og Vest samt selvejende) -1,2 mio. kr.  

Merforbrug:  

Hjemmeplejen (Hjemmepleje Øst og Vest)  5,2 mio. kr. 

Ældreområdet i alt (netto mindreforbrug) -4,6 mio. kr. 

 

På myndighedsområdet ses mindreforbrug vedr. bl.a. social- og sundhedselever, mellemkommunale 
betalinger, hjælpemidler, plejevederlag, statsfinansierede puljeprojekter samt vedr. midler til 
kompetenceudvikling tilført ifm. midtvejsregulering 2018. Derudover indgår en merindtægt på 3,7 mio. 
kr. i statsrefusion vedr. flygtninge, hvoraf de 3 mio. kr. vedrører tidligere år, men først er hjemtaget i 
2019. På fritvalgspuljen ses derimod et merforbrug på 3,3 mio. kr. 

Plejecentrene – kommunale og selvejende - udviser samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvorfra 
dog i forbindelse med overførslerne til 2020 skal indregnes et merforbrug under Center for Ejendom og 
Teknisk Service på 0,3 mio. kr. Hjemmeplejen har et merforbrug på 5,2 mio. kr., hvoraf de 3,9 mio. kr. 
vedrører fritvalgssektionerne, der leverer den praktiske hjælp og personlige pleje til hjemmeboende 
borgere.  

 
Af ældreområdets mindreforbrug er der på forhånd disponeret 4,9 mio. kr., der skal overføres til de 
pågældende områder i 2020: 

• 0,8 mio. kr. overføres til kompetenceudvikling (opkvalificering af sygeplejen) i 2020  
• 1,2 mio. kr. overføres til plejecentrene (takstinstitutioner), jf. rammeaftalen 
• 1,7 mio. kr. overføres til de statsfinansierede projekter 
• 1,1 mio. kr. overføres til Nexus-udgifter i 2020  
• 0,1 mio. kr. overføres til ældrerådets anvendelse i 2020 

Herefter resterer der et merforbrug på 0,3 mio. kr. på ældreområdet, der ligeledes skal overføres til 
2020. 
 
 
Hvad nåede vi i 2019? 

 
Tema: Demens 
Ældreområdet arbejder fortsat med udvikling af demensområdet. 

’Demens i praksis’ er kompetenceudvikling af medarbejdere og pårørende, hvor Svendborg Kommune har 
fået 2.7 mio. fra den nationale handleplan vedr. demens. Demens i praksis er i 2019 gennemført på alle 
plejecentre. Projektet medfører bl.a. at medarbejderne modtager 3 dages undervisning, der er 
refleksionsgrupper, og mulighed for at få en demensfaglig med på job. 
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Svendborg Kommune driver sammen med Ærø Kommune Demenscenter Sydfyn, der er et rådgivnings- 
og kontaktcenter for borgere med demens. På centret kan man få åben anonym rådgivning og der 
iværksættes aktiviteter for både pårørende og borgere med demens. Via satspuljemidler er der udviklet 
flere meningsfulde dag- og aflastningstilbud til yngre med demens.  

Ældreområdet har et 4 årigt forskningsprojekt sammen med SDU, UCL og SOSU-skolen om Demensbyens 
betydning for borgere med demens. I 2019 har fokus været på resultater vedr. det gode hverdagsliv. I 
slutningen af 2019 er der sat fokus på forskning i mad og ernærings betydning for borgere med demens. 
Det fokusområde fortsættes i 2020. 

Forskningen er praksisnær hvilket eksempelvis afspejler sig i, at forskningen er med i udviklingen af nye 
inkluderende aktiviteter i det nye sammenlagte demensdagcenter i Demensbyen og udviklingen af 
demenshaven.  

Svendborg Kommune deltager endvidere i samarbejde med 7 andre kommuner på Fyn, OK-fonden, UCL 
og SOSU-skolen i forhold til et fælles udviklingscenter på Fyn. 

Svendborg Kommune vil være demensvenlige og uddanner fortsat civilsamfundet til demensvenner.  

 

Tema: Forebyggende indsatser på ældreområdet 

Ældreområdet har også i 2019 haft fokus på forebyggende indsatser på ældreområdet herunder at 
begrænse antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser. Der er i 2019 arbejdet videre med 
forebyggende indsatser som Geri-kuffert og Tidlig Opsporing. 

Akutteamet er døgndækkende, og sygeplejerskerne involveres i de forløb, hvor indlæggelse kan 
forebygges.  

Med satspuljemidler udvides akutfunktionens opgaver i et toårigt projekt, og indtil udgangen af 2020 
afprøves om ’Akutplads i eget hjem’ kan forebygge flere indlæggelser. I forbindelse med projektet 
kompetenceudvikles et stor antal medarbejdere. 

Som en del af den forebyggende indsats er der i 2019 fortsat fokus på ansættelse af faste læger på 
plejecentre. Status er, at der pr. 20. februar 2020 er ansat 12 plejecenterlæger fordelt på 9 kommunale 
plejecentre, 2 selvejende og Svendborg Friplejehjem. Der er 6 kommunale plejecentre uden ansøgere om 
fasttilknyttede læger. Der er fortsat fokus på at rekruttere læger til de plejecentre, der ikke har en læge 
tilknyttet. 

Fællesskaber og forebyggelse af ensomhed har været i fokus i 2019. Svendborg Kommune har sammen 
med frivillige foreninger, Frivilligrådet, Ældrerådet og Svendborg Kommune udarbejdet et tillæg til 
Svendborg Kommunes Værdighedspolitik om en ”Fælles indsats mod ensomhed”. 

  

Tema: Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet. 
Den demografiske udvikling betyder, at der både på landsplan og i Svendborg Kommune bliver flere 
ældre. 

Det samlede antal borgere, der modtager hjemmehjælp eller hverdagsrehabilitering, er mindre nu end da 
rehabilitering blev indført i Svendborg Kommune i 2011 under projekt ”Nye veje til aktivt liv”. I 2011 
modtog 2.119 borgere hjemmehjælp.  
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I december 2019 modtog 2.030 borgere en eller flere af følgende ydelser: personlig pleje, praktisk hjælp, 
rehabilitering og sygepleje. I samme periode var 117 i et rehabiliteringsforløb. 

Fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2019 er antallet af borgere 65+ år steget fra 11.401 til 13.940. 

Der arbejdes rehabiliterende på alle områder af ældreområdet. Alle borgere, der modtager hjemmehjælp, 
bor i ældrebolig, demens- eller plejebolig eller har ophold i gæstebolig modtager hjælp med 
rehabiliterende sigte. Et rehabiliterende sigte kan både være hjælp til at blive selvhjulpen eller genvinde 
tabt funktionsniveau. Men rehabilitering er også lindrende pleje i den sidste tid, hvor fokus ikke 
nødvendigvis er på genanvendelse af evner, men på netop lindrende pleje og afvikling af livet samt de 
fysiske og psykiske overvejelser, der naturligt kommer i livets sidste fase. 

Medarbejdere på ældreområdet deltager fortsat løbende i uddannelse i rehabilitering. Der er et stort 
fokus på rehabiliteringsbegrebets mange forståelser og nuancer. Herunder fokus på mestring, livskvalitet 
for den enkelte, og hvor borgeren er i livet. 

Der er desuden et stort fokus på at opkvalificere tværfagligt samarbejde i rehabiliterende forløb. Der 
arbejdes fortsat systematisk med tværfaglige møder og beboerkonferencer på plejecentrene, der skal 
sikre refleksion, samarbejde og faglig udvikling. 

 
Tema: Bolighandlingsplan på ældreområdet. 
Ældreområdet følger fortsat udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune og 
udarbejder årligt en boligprognose for at kunne imødekomme fremtidige behov for boliger. 
 
På baggrund af dette års boligprognose kan der konkluderes følgende: 

1) Beregningerne viser, at der fra 2023 vil være behov for yderligere pleje- og demensboliger 
svarende til 10 boliger i 2023, 20 i 2024 og 10 i 2025.  

2) Der vil fortsat være behov for en fleksibel boligmasse, så der med relativt kort varsel kan 
konverteres ældre- og/eller gæsteboliger til plejeboliger, hvis behovet opstår.  

3) Der er faldende efterspørgsel efter ældreboliger. Det gør sig særligt gældende for ældreboliger 
uden centerfaciliteter. 

4) Projektet ”Akutplads i eget hjem” har i et vist omfang reduceret behovet for gæsteboliger. Der 
er dog fortsat et stigende behov for gæsteboliger. Med etableringen af otte nye gæsteboliger 
på Aldersro i april 2020 er der på nuværende tidspunkt ikke anledning til at etablere yderligere 
gæsteboliger. 

 
 
Tema: Gode rammer for fremtidens ældreliv 
Byrådet i Svendborg Kommune har i marts 2019 godkendt Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 
2025. 

For at kunne imødekomme de udfordringer ældreområdet står overfor i den nærmeste fremtid har Social- 
og Sundhedsudvalget udarbejdet en plan for, hvilke retninger ældreområdet skal fokusere på og 
prioritere frem mod år 2025. Masterplanen er udarbejdet med udgangspunkt i en ældrekonference, hvor 
300 borgere deltog. Efter forslag og kommentarer er der udvalgt syv fokusområder, der er beskrevet i 
masterplanen. 
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Tabeller og nøgletal: 
 
Kommunal hjemmepleje: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*) Antal borgere for hele året er opgjort som et gennemsnit af antal borgere (antal cpr.nr.) i de enkelte måneder 
(planlagt tid). Det faktiske antal borgere (antal cpr.nr.) henover et helt år vil være større. Data for 2017 er fra 
omsorgssystemet Care, mens data for 2018 og frem er fra omsorgssystemet Nexus. 
Natsektionen i Hjemmepleje Vest dækker hele kommunen, hvorfor der er borgere, som er registreret i både 
Hjemmepleje Øst og Vest. Det totale antal modtagere er derfor mindre end hjemmepleje Øst og Vest tilsammen.  

 
Tallene for den kommunale hjemmepleje viser, at det samlede timeforbrug er nogenlunde på niveau med 
sidste år, mens antallet af modtagere er stigende, hvorved det gennemsnitlige antal leverede timer pr. 
borger er faldende.  

 

Privat hjemmepleje: 

 
 
 
 
 
 
 

*) Antal borgere for hele året er opgjort som et gennemsnit af antal borgere (antal cpr.nr.) i de enkelte måneder 
(visiteret tid). Det faktiske antal borgere (antal cpr.nr.) henover et helt år vil være større. 
 

Tallene viser, at antal borgere, der modtager hjælpe fra de private leverandører, er stigende, hvilket bl.a. 
skyldes, at antallet af private leverandører, der leverer både praktisk hjælp og personlig pleje, er steget 
fra en til tre i 2019. Der er fem private leverandører, der udelukkende leverer praktisk hjælp. 
 
 
Demografisk udvikling på ældreområdet: 
 
Antal ældre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

65 år og derover 12.775 13.027 13.322 13.681  13.998 14.345 14.723 15.090 

Heraf 85 år og derover   1.543   1.543   1.516   1.519    1.568 1.628  1.698  1.744 

 Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2019. År 2020 -2023 er prognosetal (prognose udarbejdet forår 
2019), mens øvrige er faktiske tal. De faktiske tal pr. 1.1.2020 er på henholdsvis 13.984 og 1.579. 

Aktivitetsforudsætninger for 
ældreområdet på årsbasis – 

kommunale leverandører 
 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019 

Timer i traditionel kommunal hjemmepleje 
(personlig pleje og praktisk hjælp) 

282.285 288.662 299.866 298.941 

Udgifter vedr. rehab. omregnet til timer 21.251 21.886         22.000         23.200 

Samlet timeforbrug 303.536 310.548 321.866 322.141 

Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer)  5.837 5.972 6.190 6.195 

Antal borgere* 
 (Kommunale leverandører) 

 

Gennemsnit 
2017 

Gennemsnit 
2018 

Gennemsnit 
2019 

Hjemmepleje Vest – antal borgere 
hjemmepleje 

  628   647   673 

Hjemmepleje Øst – antal borgere 
hjemmepleje 

  718  785   824 

Antal borgere i alt 
1.303 1.388 1.452 

Gennemsnitligt leveret pr. borger pr. 
uge (timer) 

 4,6 4,5   4,3 

Aktivitetsforudsætninger og antal 
borgere – Private leverandører 

 

Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019 

Antal borgere (private leverandører) 
 

367 
 

414 
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Socialområdet 

Økonomisk redegørelse: 

Serviceudgifter: 

Socialområdet har et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. på serviceudgifterne i 2019. 

På serviceudgifterne fordeler merforbruget sig med merforbrug på 13,9 mio. kr. på socialafdelingens 
myndighedsafdeling og mindreforbrug på døgn- og dagtilbud med 0,7 mio. kr. samt mindreforbrug på 
takstinstitutionerne med 3,0 mio. kr. 

Fra 2018 tilgår statsrefusion vedr. særlig dyre enkeltsager (under overførselsudgifterne) Socialafdelingen 
og vil således medgå til at finansiere de stigende udgifter til en række enkeltsager under 
myndighedsafdelingen. Denne statsrefusion forventes at udvise merindtægter på 4,9 mio. kr. og bidrager 
således til, at det samlede resultat for Socialafdelingen udviser et merforbrug på 5,2 mio. kr. 
 

De væsentligste afvigelser på socialområdet område er:  

  

Mindreforbrug Beløb 

Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)  -0,3 mio. kr.  

Myndighed: socialpæd. Støtte, ledsageordning  -1,4 mio. kr.  

Myndighed: Misbrugsbehandling  -1,2 mio. kr.  

Myndighed: Kontakt- og ledsageordning  -0,3 mio. kr.  

Døgntilbud og dagtilbud   -0,7 mio. kr.  

Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud  -3,0 mio. kr.  

Merforbrug   

Myndighed: Aflastning (§84) 0,4 mio. kr. 

Myndighed: Forsorg 0,6 mio. kr. 

Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85) 12,6 mio. kr. 

Myndighed: Særlige pladser i psykiatrien 2,2 mio. kr. 

Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt 

beskyttet beskæftigelse §103 1,2 mio. kr. 

Socialområdet i alt (merforbrug) 10,2 mio. kr. 

Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager 4,9 mio. kr. 

Socialområdet i alt inkl. Statsrefusion (merforbrug) 5,2 mio. kr. 
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Der er en mindreudgift til Borgerstyret Personlig Assistance for ca. 0,4 mio. kr. Socialpædagogisk støtte 
§85 og behandlingstilbud § 102 udviser mindreforbrug på 1,4 mio. kr.   

På misbrugsområdet er der fokus på ind- og udskrivning, samt ændring i belægningsgraden. I 2019 har 
myndighedsafdelingen et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. 

På kontakt- og ledsageordning er der mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ligeledes er der mindreforbrug på 
socialområdets døgn- og dagtilbud med henholdsvis 0,5 og 0,2 mio. kr.  

Mindreudgift på takstinstitutioner udgør 3,0 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne. I forbindelse 
med overførslerne til 2019 skal tillægges mindreforbrug på 0,4 mio. kr. fra Center for Ejendom og 
Teknisk Service. 

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således: 

� Takstinstitutioner døgntilbud: -1,9 mio. kr. 

� Takstinstitutioner dagtilbud: -1,1 mio. kr. 

 

På botilbudsområdet er der en merudgift på 12,6 mio. kr., som blandt andet skyldes ekstraregning vedr. 
afregning for 2017 samt a conto for 2019 på Kofoedsminde på 1,3 mio. kr. Hertil kommer lukning af 
Solskrænten, som betød af alle beboere blev visiteret til nye tilbud. Dette har betydet øgede udgifter på 
kort sigt med ca. 1,5 mio. kr. Desuden har lukning af Solskrænten betydet en ekstraudgift vedr. 
lukkeregnskabet på ca. 1,1 mio. kr. 

Herudover har en række borgersager haft betydeligt højere udgifter end forventet. 

Fra 2018 tilfalder statsrefusion for særlig dyre enkeltsager Socialafdelingen, og her er der merindtægt på 
4,9 mio. kr.  

Aflastningstilbud jf. §84 udviser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.  Udgifter til Forsorg udgør 0,6 mio. kr. 
og skyldes hovedsageligt stigende udgifter til ophold på kvindekrisecentre. 

Regionen har i 2018 og 2019 oprettet i alt 32 særlige psykiatripladser som led i regeringens tiltag mod at 
forebygge vold på botilbud. Står pladserne tomme, skal kommunerne finansiere tomgangsudgifterne ud 
fra befolkningsandelen. I 2019 er der en merudgift på 0,8 mio. kr. til tomgangsudgifter samt udgifter for 
borgeres ophold på de særlige pladser på 1,4 mio. kr. 

På dagtilbudsområdet §§ 103 og 104 er der fokus på ind- og udskrivning, samt ændring i 
belægningsgraden. I 2019 har myndighedsområdet haft et merforbrug på 1,2 mio. kr.  
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Overførselsudgifter: 

 
Der er i regnskab 2019 modtaget 14,3 mio. kr. i refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, som beregnes 
på baggrund af samlet udgift i personsager på ældre- og socialområdet fratrukket kommunal egen udgift. 
Det betyder, at der er merindtægter på 4,9 mio. kr. ift. budgettet til særligt dyre enkeltsager (se også 
ovenfor under Serviceudgifter). Tilsvarende er der mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. udgifter til 
kontante ydelser. 
  
 
Hvad nåede vi i 2019? 
 
Tema: 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.  

Et af fokuspunkterne i 2019 har været arbejdet med ministermålet om at få flere handicappede i 
beskæftigelse og uddannelse. Ministermålet dannede baggrund for Handicaprådets årlige dialogmøde 
med Byrådet i november måned, hvor temaet netop var ”Uddannelse og beskæftigelse”. Her var der 
input fra uddannelsesområdet, repræsenteret ved CSV, PPR samt den nyetablerede FGU Syd- og Midtfyn. 
Endvidere var der oplæg fra kommunens Beskæftigelses-afdeling om deres arbejde med ministermålet. 
Dialogmødet dannede hermed baggrund for det videre arbejde med ministermålet, herunder bl.a. 
drøftelser af  

� Hvordan vi kan klæde virksomhederne på til at rumme borgerne  
� Vigtigheden i et tæt samarbejde med Jobcentret for at skabe gode overgange for de unge  
� Mulighed for mentorordninger 
� Planlægningen af overgangen fra barn til voksen 

Svendborg Kommunes Handicapråd uddeler hvert år en handicappris. I 2019 var temaet for årets 
handicappris ”De frivillige foreningers arbejde med handicappede/handicapområdet”. Prisen gik til UFL 
Klub Svendborg (Unge For Ligeværd) for deres arbejde med unge over 18 år med særlige behov, både 
fysisk og psykisk handicappede. UFL hjælper bl.a. de unge med at skabe sociale relationer ved at give 
dem mulighed for samvær med andre unge i trygge rammer.  

 

Tema: 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. 

Af handlinger i 2019 kan især fremhæves: 

� Samarbejdet med de almennyttige boligforeninger for at etablere nye billige boliger 
� Den politiske beslutning om at ansætte endnu en gadesygeplejerske 
� Dialog omkring placering af Den Blå Lagune 
� Hepatitis C samarbejde med infektionsmedicinsk afd. på OUH, så alle borgere i 

stofmisbrugsbehandling nu er screenede, og alle med behandlingsbehov er helbredt eller i 
helbredende behandling. 

� I 2019 er der etableret samarbejde mellem fodboldklubben BK Stjernen, Svendborg Kommune og 
organisationen OMBOLD. Samarbejdet betyder, at borgere i udsatte positioner inviteres ind i det 
etablerede foreningsliv fra foråret 2020.  

� Rygestopkursus til borgere på aktivitets- og samværstilbuddet Impuls i samarbejde med 
Sundhedshuset 

� Iværksættelse af projekt ”ung under eget tag”, som skal forebygge og afhjælpe hjemløshed blandt 
unge.   
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Tema: Etablering af fleks boliger på det sociale område 

Byrådet godkendte i maj 2018 et anlægsprojekt vedr. etablering af et botilbud med seks pladser (fleks 
boliger). Fleks boligerne skal imødekomme socialområdets store behov for boliger, som kan benyttes til 
borgere med behov for et midlertidigt ophold i en bolig. Boligerne bliver oprettet som tilbud efter 
Servicelovens § 107.  

Socialafdelingen og Kommunale Ejendomme påbegyndte i starten af 2019 projekteringen af bygningerne, 
men projektet blev udsat i 8 måneder grundet fund ved de arkæologiske undersøgelser. Bygningerne 
forventes at stå færdige i 2020. 

 

Tema: 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. 

Der er blandt andet igangsat udarbejdelse af ny budgetmodel, der kombinerer økonomi, historiske data 
og ECO-nøgletal for bedre at kunne udarbejde prognoser for udviklingen. I budgetmodellen inddrages 
konsekvenser ved generelle tendenser på landsplan, fx stigning i aktivitet i Psykiatrien, forhøjet levealder 
og snitflader til øvrige områder.  

Resultatet for 2019 viser et massivt pres på Socialafdelingens ydelser. Samtidig har udvidelse af særlig 
psykiatripladser, pladser på Kofoedsminde og lukning af Solskrænten forværret resultatet. 
Socialafdelingen har derfor fokus på at afdække egne handlemuligheder for at påvirke udviklingen. Der er 
således fokus på eksterne forhandlinger, opgaveporteføljen og –organiseringen af § 85-området og 
boligområdet. 

Socialafdelingens økonomiske fokus fortsætter uændret i 2020 og fremover.  

 

Tema: 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. 
 

Der er blandt andet igangsat en analyse for at identificere tiltag, som kan være med til at fastholde og 
udvikle fokus i arbejdet med rehabiliteringsstrategien. Analysen er lavet med inddragelse af alle 
afdelinger i Socialområdet. Der er peget på et behov for ajourføring af den rehabiliterende arbejdsgang 
mellem Myndighed og tilbuddene, kompetenceudvikling blandt medarbejderne, tværgående 
ledelsesmæssig sparring samt højere grad af datainformeret ledelse. Dette arbejde er påbegyndt i 
slutningen af 2019 og vil fortsætte ind i 2020.   

Arbejdet med rehabilitering indebærer, at borgere bliver støttet i at få et så selvstændig og meningsfuldt 
liv som muligt. Derfor er der et konstant fokus på at forme tilbud, som understøtter dette. I 2019 har 
Socialafdelingen eksempelvis arbejdet for at udbrede § 12-tilbuddet (opsøgende hjælp) til de borgere, 
der ikke ønsker eller ikke profiterer af andre tilbud som f.eks. socialpædagogisk støtte. Et andet 
eksempel er tilvejebringelse af almennyttige boliger til borgere, som ønsker at flytte fra et støttecenter til 
egen bolig med § 85-støtte. 
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Tema: Implementering af dokumenterede metoder 

Med projektstøtte fra Socialstyrelsen igangsatte Socialafdelingen i foråret 2019 implementeringen af to 
dokumenterede metoder - Critical Time Intervention (CTI) og Social Færdighedstræning (SFT). 
Metoderne anvendes på bostøtteområdet (borgere som bor i eget hjem og modtager socialpædagogisk 
støtte). 

CTI er en case-management-metode med fokus på rehabilitering, der er målrettet borgere, der har behov 
for støtte i en kritisk overgangsfase. SFT er en pædagogisk, gruppebaseret metode til udvikling og 
fastholdelse af sociale færdigheder.  

Implementeringen er gået planmæssigt, og metoderne anvendes i en lang række borgerforløb. Projektet 
løber til 2021, hvorefter projektets resultater evalueres.    

 

Tabeller og nøgletal  

 

 

Som et led i besparelserne for 2019 har man taget initiativ til at give borgerne ændrede tilbud, og hvor 
det er muligt at omlægge borgere fra §85 bostøtte til §12 rådgivning til personer med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. For at gøre statistikken sammenlignelig over 
kvartalerne i 2018 og 2019, er §12 derfor medtaget som en aktivitet sammen med §85. 

Antal sager med § 96 BPA ordninger er ret stabil. Udgiften varierer dog meget, idet 3-4 sager har 
forholdsvis store udgifter.    

Udgiften til misbrug døgnbehandling § 101 er baseret på enkelte personer, hvorfor den gennemsnitlige 
udgift kan variere meget.  

I 4. kvartal 2018 var der 325 borgere i disse botilbud (§§107/108, 105/85 samt 84), hvor tallet for 4. 
kvartal 2019 er steget til 328 borgere. 

Borgere med samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (§§ 103+104) er steget i løbet af året fra 301 
ultimo 2018 til 307 ultimo 2019.  

 

  

Gennemsnitlig belægning pr. 
kvartal i 2018 og 2019:

4. kvt. 
2018

1. kvt. 
2019

2. kvt. 
2019

3. kvt. 
2019

4. kvt. 
2019

Gennemsnitlig  
udgift 2019

Gennemsnitlig 
udgift 2018

§12+85 Socialpædagogisk bistand mm. 388 389 400 401 418 28.765 35.665

§ 96 Borgerstyret personlig assistance 
(BPA)

21 20 20 20 20 1.005.950 874.574

§ 101 Misbrug døgnbehandling 3 4 2 1 0 123.357 179.826

§ 103 Beskyttet beskæftigelse 124 121 126 125 120 76.392 72.577

§ 104 Samværstilbud 177 182 187 188 187 179.508 179.385

§ 107 Midlertidig botilbud 56 60 63 64 67 603.940 581.972

§ 108 Længerevarende botilbud 73 69 65 63 63 1.252.111 1.106.222

§ 105/85 Botilbudslignende tilbud 181 176 176 178 183 435.995 433.736

§84 Aflastning 15 16 15 16 15 286.200 268.606

Anm. § 85 er excl. de dyre enkeltmandsprojekter samt bistand der ydes fra botilbud (ekstern § 85)

Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet
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 Sundhedsfremme og forebyggelse 

 

Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter:  

Sundhedsområdet har et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr.  

 

Væsentligste årsager til sundhedsområdets merforbrug: 

Mindreforbrug: Beløb 

Statsfinansierede projekter  -0,7 mio. kr.  

Fuld finansierede område, færdigbehandlede og hospice -0,2 mio. kr. 

Sundhedshus, sundhedspleje og tandpleje -0,0 mio. kr. 

Specialiseret genoptræning under fuldfinansiering -0,3 mio. kr. 

Merforbrug: Beløb 

Fuld finansierede område, vederlagsfri fysioterapi  1,6 mio. kr.  

Genoptræning – kommunal genoptræning  0,7 mio. kr. 

 

Sundhedsafdelingen 

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, sundhedsfremmepuljen, 
administrationen, tilskud til Mødre rådgivningen samt §18 midler og frivilligrådet.  

Sundhedsafdelingen har et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som fortrinsvis vedrører de 
statsfinansierede projekter. Sundhedsafdelingens samlede økonomi er forbedret med 0,4 mio. kr. til 
regnskab, hvilket først og fremmest skyldes projekt Systematik og præcision i behovsvurderingen, hvor 
økonomien ikke var kendt pr. 30.9 2019. Midlerne til de statsfinansierede projekter overføres til 2020. 
Der overføres desuden 0,2 mio. kr. reserverede midler fra §18 puljen til afholdelse af et stort 
frivilligarrangement i starten af 2020, og et merforbrug på 0,2 mio. kr. under administrationen, som bl.a. 
vedrører opstartsudgifter vedr. hjemtagelse af hjerneskaderådgivning.  

 

Kommunal træning 

På træningsområdet viser regnskabet et merforbrug på 0,7 mio. kr. Udfordringen med budgettet på 
træningsområdet kan tilskrives et demografisk pres, samt pres fra lovgivning (7 dages reglen) og ikke 
mindst opgaveglidning fra specialiseret ambulant genoptræning under fuldfinansiering, hvor der forventes 
et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.  

KL har i oktober 2019 udarbejdet en tabel over antal almene genoptræningsplaner pr. 1.000 
sygehuskontakter, og den viser en stigning fra 7,7 i 2016 til 9,2 i 2018 for Svendborg kommune. 
Stigningen i antal almene genoptræningsplaner skal ses i sammenhæng med at antallet af patienter der 
modtager genoptræning under indlæggelse er faldende.  
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Træningsafdelingens budget er blevet tilført 0,6 mio. kr. til 2020 til med-leverance af vederlagsfri 
fysioterapi til borgere på kommunale bosteder og i ældreområdet. Dette tiltag forventes at reducere de 
samlede udgifter til genoptræning, men det forventes ikke at bidrage til balance i budgettet til det 
kommunale træningsområde.  

 

Tandpleje, sundhedspleje, og sundhedshus 

Regnskabet for Tandplejen, Sundhedsplejen og Sundhedshuset viser at budgetterne overholdes i 2019. 
Tandplejens budget er reduceret med 0,9 mio. kr. til 2019, og Sundhedshusets budget er reduceret med 
0,3 mio. kr. til 2019. 

 

Fuldfinansiering af sygehusvæsnet 

Den fuld finansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, 
vederlagsfri fysioterapi) har et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2019. Merforbruget består af et 
mindreforbrug vedr. specialiseret ambulant genoptræning på 0,3 mio. kr. mindreforbrug vedr. hospice og 
færdigbehandlede på 0,2 mio. kr., og et merforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi på 1,6 mio. kr. 

Landspatientregisteret, som danner grundlag for afregninger af KMF (kommunal medfinansiering), men 
også af specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, fungerer fortsat 
ikke tilfredsstillende, og det blev derfor i oktober 2019 besluttet at afregne området i 2019 med 
acontobetalinger på baggrund af 2018 aktivitet, og med en efterregulering i 2020 af faktiske udgifter i 
2019. Hertil kommer at der kun er afregnet aconto i forhold til regionen, og ikke staten for 2019. Med 
staten afregnes strafmodellen for færdigbehandlede. Hvis aktiviteten vedr. færdigbehandlede i 2019 har 
været lig aktiviteten i 2018, kan Svendborg forvente en tilbagebetaling fra staten i 2020.  

Det forventes, at der fra 2. kvartal 2020 kan trækkes retvisende data fra landspatientregisteret, til 
afregning af faktiske udgifter i 2020.  

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er gennem mange år steget med mere end budgetterne 
fremskrives. Det betyder, at ubalancen mellem budget og regnskab er stigende (dog ses der ikke i % helt 
samme stigning som tidligere år).  

Regnskab 2019 for vederlagsfri fysioterapi udviser en udgiftsstigning på 0,5 mio. kr., samt en yderligere 
difference mellem budget og regnskab på 0,3 mio. kr. fra 2018 til 2019.  
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Budget 2020 til vederlagsfri fysioterapi er reduceret med 0,95 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. er tilført 
træningsafdelingen, og de 0,35 mio. kr. indgår i rammebesparelse, i forventning om at kommunal med-
leverance af vederlagsfri fysioterapi samlet set vil reducere udgifterne til området med 0,35 mio. kr.  

 

Overførselsudgifter: 

Regeringen besluttede i foråret 2019 at fastfryse den kommunale medfinansiering (KMF) i 2019, for at 
skabe større budgetsikkerhed for kommunerne. Det er sket ved, at betalinger for kommunal 
medfinansiering i 2019 er blevet fastfrosset til de enkelte kommuners budget for 2019.  

Fastfrysningen skyldes dels at ændringer i modellen til 2018 gav markante udsving i udgifterne for 
mange kommuner, dels at landspatientregisteret, som danner grundlag for afregningen, stadig ikke 
fungerer tilfredsstillende.  

I Svendborg Kommunes budget for 2019 blev der på baggrund af aconto regninger for 2018 og KL’s 
prognose for 2019 særskilt afsat en risikopulje på 20 mio.kr. til imødegåelse af primært risiko på KMF, 
men således at selve budgettet til KMF fortsatte på niveau med 2018-budgettet (227 mio. kr. inkl. PL.). 

Betalingerne af den kommunale medfinansiering fra februar afregning 2019 er sket via månedlige 
acontobetalinger. Den samlede afregning af KMF for 2019 er på 227,1 mio. kr. Hertil kommer afregning 
af 2018 aktivitet i 2019, som udgør 2,4 mio. kr., dvs. et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2019.  

Da de samlede udgifter i Region Syddanmark i 2018 oversteg det samlede loft for udgifterne inden for 
regionen, har Svendborg kommune i 2019 fået tilbageført andel af den del at udgifterne der ligger over 
det aftalte loft, i alt 2,6 mio. kr., som udligner merforbruget under KMF på 2,5 mio. kr. Midlerne er 
tilbageført til kassen. 

Den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2020, men stiger i økonomiaftalen for 2020 
fra 22,4 mia. kr. til 23 mia. kr. på landsplan. Svendborg kommunes andel er i 2020 på 232,2 mio. kr. 
(budgettet er i 2020 på 229,1 mio. kr.). Budgettet tilpasses med 3,1 mio. kr. fra den afsatte risikopulje 
på 20 mio. kr. i forbindelse med den første budgetopfølgning i 2020.  

 

Hvad nåede vi i 2019? 
 

� 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 
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 gennemføre en 
omlægning af tilbuddene først i det nye år. 
 

� Osteoporoseindsats I træningsafdelingen har der været gennemført et projekt om en særligt 
målrettet osteoporoseindsats. Projektet var finansieret af Trygfonden og fik gode evalueringer af 
de involverede borgere. 
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� 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 vi 
differentierer mellem niveauerne, sikrer den rette kvalitet samt efterlever reglerne om tidlig 
opstart. Den samlede konklusion er, at træningsafdelingen efterlever retningslinjerne for 7 
dagsreglen, og at vi har de fornødne kompetencer i afdelingen til at gennemføre genoptræning på 
både basalt og avanceret niveau. 
 

� Styrket indsats på tobaksområdet. Der er en stigning i antal henvisninger til kommunalt 
rygestoptilbud. Stigningen skyldes bl.a. stigende cigaretpriser, kommunalt tilskud til 
nikotinsubstitution/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 
opgaveflytning 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 medfører, 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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Bilag 1 

Bevillinger 2019 

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

Tillægsbevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter:

Rekrutteringspulje SOSU/sygepl., selvejende (SD02) 0,3

Besparelse ledelse og adm., jf. budgetforlig (ØD02) -0,3

Overførsler fra 2018 (ØDF01) 7,4

Overførsler fra 2018 vedr. særligt dyre enkeltsager (ØDF02) 6,1

Finansiering af særlige udfordringer ifm.regnskab 2018 (ØDF03) -4,5

Fordeling af negativ pulje 2019 fra ØK (ØDF04) -5,0

Tilpasn.budget ift. CETS Beh.center Voksen (SO13o) 0,2

Momspenge L2021 koord. (ØD04) -0,1

Ensomhedsmidler (ØD08) 1,2

Lov&Cirkulære (ØD08) 0,1

Barselspulje refusion (SB) 1,4

Tillægsbevillinger i alt 7,0  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt   
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Økonomiudvalget – Kort fortalt! 

 

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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Økonomisk oversigt 
  
(Mio. kr.) Løbende priser 

Økonomiudvalget
Vedtaget budget 

2019
Korrigeret budget 

2019 (1)
Regnskab 2019

Afvigelse i forhold til 
korr. Budget

Drift

Serviceudgifter i alt 183,8 193,2 167,1 -26,1

Administration 114,4 117,4 100,4 -17,0

IT 60,0 66,4 54,8 -11,6

Beredskab og indsatsledelse 9,4 9,4 11,9 2,5

Heraf negativ pulje/ overførsel 0,0 -15,6 0,0 15,6

Overførselsudgifter i alt 14,9 14,9 10,1 -4,8

Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv

 - Seniorjob 13,1 13,1 11,1 -2,0

 - Tj. mandspension forsyningsområdet 1,8 1,8 1,4 -0,4

- Bertigtigelser A2 0,0 0,0 -2,4 -2,4

Samlet drift i alt 198,7 208,1 177,2 -30,9

Heraf overføres til 2020 -26,1
Heraf uden overførselsadgang -4,8

Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt 

 

’(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1. 
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Bilag 1  
Bevillinger 2019 

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget 

Bevillinger i 2019 - Drift Mio. kr.

Serviceudgifter: 9,4

Overførsler fra 2018 7,8

Barselsrefusion -6,1

Besparelse Ledelse og Administration 0,8

Supplement delforlig P-afgift -0,8

Supplement delforlig borgerrådgiver 0,3

Finansiering af særlige udfordringer -2,7

Rekrutteringspulje selvejende plejecentre -0,3

Fordeling af negativ overførselspulje 10,0

Geopark - tillægsbevilling 30.09.2018 0,3

Opnormering planlægnings- og byggesagsområdet -1,0

Tilskud til Naturturisme 0,3

Energibesaprende foranstaltninger 0,6

PM gebyr med moms 0,1

Overførselsudgifter 0,0

Tillægsbevillinger i alt 9,4  
+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 
 
 

Resumé - Økonomisk redegørelse 

Serviceudgifter:  
Økonomiudvalgets regnskab for serviceudgifter viser et samlet mindreforbrug på 26,1 mio. kr. i forhold til 
korrigeret budget. 
 
Resultatet består primært af, mindreforbrug på uddannelsesområdet, monopolbrud, IT, 
Administrationsbidrag til Udbetaling DK, og pulje til medfinansiering. Modsat er der merforbrug på 
tjenestemandspension, samt negativ overførelsespulje. 

 
Overførselsudgifter: 
Regnskabet for overførselsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret 
budget. 

Resultat består af mindreforbrug på seniorjob, samt merindtægt vedr. berigtigelse af refusion på særligt 
dyre enkeltsager, for årene 2015-2018. 
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Administration 

 

Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskab 2019 på politikområdet Administration udgør 100,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 
117,4 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift/merindtægt på 17,0 mio. kr.  

I det korrigerede budget indgår tillægsbevillinger på i alt 3,0 mio. kr. som primært henføres til 
omplacering af barselspulje, opnormering planlægnings- og byggesagsområdet, overførsler fra 2018, 
finansiering af særlige udfordringer samt fordeling af negativ overførselspulje.  

Afvigelsen på 17,0 mio. kr. vedrører primært: 

� Merforbrug vedr. Negativ pulje vedr. overførsel mellem årene,  

� Mindreudgift på barselsudligningspuljen pga. færre på barsel, 

� Mindreudgift til Uddannelse og udviklingsaktiviteter. Færre på kursus, 

� Mindreudgift til tjenestemandspension. Faldende udgifter til pension.  

� Mindreudgift på Kommunal medfinansierings pulje.  

 

 

Hvad nåede vi i 2019? 

 

Tema: Effektivt indkøb via compliance, professionaliseret indkøbsadfærd og øget digitalisering  

Svendborg Kommune har igennem de senere år professionaliseret og effektiviseret indkøbsområdet. I 
2017 blev der iværksat ledelsesinformation for indkøb og udbud, herunder måling af organisationens 
compliance (aftaleoverholdelse), og på baggrund af dette indledtes en dialogrunde med afdelinger og 
institutioner med fokus på aftaleoverholdelse, indkøbsmønstre og aftaledækning generelt. 

Dialogrunderne har givet megen feedback og opfølgning at arbejde videre med. Stab for Økonomi, IT og 
Digitalisering vil derfor fortsat bevare sit fokus på, at systematisere compliance arbejdet samtidigt med, 
at der rundt om i organisationen ses på mulighederne for yderligere effektiviseringer i 
indkøbsprocesserne. Arbejdet vil primært fokusere på en tæt dialog med fagområder, hvor der kan være 
afdelinger med lavere compliance, samt mod områder hvor der naturligt er en stor indkøbsvolumen og 
mange indkøbere. 

En fortsat aktiv dialog med organisationen vil bidrage til afdelingernes og institutionernes muligheder for 
at udnytte deres budgetter bedst muligt, herunder finansiere budgetreduktionen vedr. compliance på i alt 
1 mio. kr. 

Mål: 

� At indfri de administrativt fastlagte måltal for compliance 
� At afdelingernes og institutionernes indkøbsadfærd påvirkes ved rådgivning om mere effektive 

arbejdsgange, organisering og indkøbskompetence 
� At graden af e-handel øges ved tilslutning til nye indkøbsaftaler med e-handel 
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Veje til målet: 

Med ledelsesinformationen i drift er fokus på en fortsat kvalitetssikring af compliance målingerne, særligt 
på vareniveauet. Kvalitetssikringen skaber det nødvendige grundlag for at kunne rådgive og vejlede 
organisationen mest effektivt. 

En øget compliance kræver en fortsat aktiv dialog med organisationens ledere og indkøbere. Stab for 
Økonomi, IT og Digitalisering fortsætter derfor fokus på dialogen med organisationen om compliance og 
indkøbsadfærd. I dialogen med fagområderne drøftes de konkret foretagne indkøb, optimering i brug af 
e-handelssystemet samt den decentrale indkøbsorganisering med henblik på, at samle indkøb på færre 
hænder. Samtidigt er der fokus på organisationens evne til, at købe netop de varer som er blevet 
konkurrenceudsat og hvor der er opnået ekstra gode priser. Målet er herved at finde umiddelbare 
økonomiske potentialer, så der købes så effektivt og klogt ind som muligt. 

Et væsentligt element i et effektivt indkøb er digitaliseret indkøb via e-handel. Svendborg Kommune vil 
derfor gradvist tilslutte sig flere indkøbsaftaler med e-handel således, at e-handel bliver et stadigt mere 
naturligt indkøbsværktøj, og kan bidrage til at højne compliance og spare tid til gavn for kerneopgaven. 

Opfølgning: 
 
Ledelsesinformation på indkøb og udbud er fortsat udvidet i 2019 med måling af e-handelsgrad på 
indkøbsaftalerne. Måltal for compliance er på det nuværende kendte grundlag indfriet for 1. halvår 2019 
med en compliance 1 (aftaleloyalitet) på 88 % (måltal: 85 %) og en compliance 2 (vareloyalitet) på 79 
% (måltal 70 %). Det forventes at niveauet fastholdes i 2. halvår 2019. 

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, som overgår til mere digitaliseret indkøb. Indsatsen er omfattende og langvarig, og 
vil derfor blive fulgt op i 2020 med mere strukturerede besøg hos de decentrale enheder. 

E-handelsgraden er markant øget i 2019, hvor omsætningen på e-handel nåede op på 15,1 mio. kr. mod 
11,7 mio. kr. i 2018. Dette har baggrund i at der indarbejdes e-handel i flere og flere indkøbsaftaler, men 
særligt at Svendborg Kommune har tilsluttet sig ny fødevareaftale som baserer sig på digital bestilling fra 
de ordregivende enheder. 

Herudover er der udarbejdet og implementeret retningslinjer for køb af eksterne konsulenter, hvilket 
fastlægger krav til alle afdelinger om forelæggelse af konsulentkøb til fagudvalg hvis købet forventes at 
overstigende 150.000 kr. Ligeledes er der indledt et større fokus på implementering af 
Erhvervspolitikkens delmål om lokalkøb, hvilket i årets løb bl.a. har medført et særligt fokus på 
muligheden for lokale fødevareleverandørers muligheder for at levere til kommunen i forhold til 
forpligtende indkøbsaftaler på fødevareområdet. 

 

Tema: Ledelsesinformation (LIS) 

Ledelsesinformation er et vigtigt fokusområde for SØID i 2019. I første omgang er fokus på, at få samlet 
den eksisterende ledelsesinformation til Direktionen ét sted, således rapporteringen fortsat er både 
relevant og rettidig, herunder også opfølgning på de langsigtede politiske indsatser. 

Mål:  

� At ledelsesinformation er værdiskabende og giver et korrekt billede og status på ”rigets tilstand”, 
ligesom det skal give reel beslutningsstøtte til kommunens ledelse.  

� At ledelsesinformationen udarbejdes så effektivt og omkostningslet som muligt, med 
udgangspunkt i egne data og eksisterende systemer. 
  

Veje til målet:  

� Ledelsesinformation integreres som en del af ”normal-systemet” og præsenteres løbende i 
Direktionen fx ifm. den kvartalsvise økonomirapportering. 
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� Etablering af hensigtsmæssige procedurer og arbejdsgange, hvor fagområderne bidrager med 
deres data og nøgletal, som så samles og suppleres med centrale, tværgående nøgletal af Stab 
for Økonomi, IT og Digitalisering   

 

Opfølgning: 

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. 

 

 

Tema: Rammestyring 

Byrådet har besluttet, at man ikke længere vil foretage en automatisk budgetfremskrivning af 
budgetterne, blot fordi demografien på områderne ændrer sig. Tidligere fulgte budgetterne, på flere 
områder, den demografiske udvikling i en 1-1 fremskrivning, som således på forhånd gav store 
budgetmæssige bindinger. Ligeledes sker der, fra og med B2019, ikke længere en efterregulering via 
kassen. 

Der er således indført rammestyring på alle områder, hvilket betyder at man styringsmæssigt og 
procesmæssigt, skal håndtere tingene på en anden måde end tidligere. 

 
Mål:  

� At muliggøre en politisk prioritering af budgettet, frem for 1-1 demografiregulering via den 
tekniske budgetfremskrivning. 

� At få udarbejdet en overordnet proces til håndtering af eventuelle budgetmæssige udfordringer 
ifm. ændret demografi. Processen bør sikre ”rettidig omhu” ligesom den bør have fokus på 
styringsmæssige alternativer til en 1-1 regulering. Dette omfatter bl.a. en tydeliggørelse af 
konsekvenser for serviceniveauet ved en fast budgetramme, samt øget indsigt i alternative 
muligheder og konsekvenser heraf.  
 

Veje til målet:  

� Udarbejde en overordnet proces for hvornår og hvordan man håndterer budgetmæssige 
udfordringer eller potentialer, grundet større ændringer i det demografiske grundlag (begge 
veje). 

� Bidrage (sammen med fagområderne) til udarbejdelse af decentrale styringsmodeller som giver 
bæredygtige og langtidsholdbare løsninger  

 
 
Opfølgning: 
 
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 
således ikke på forhånd 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. 
 
Budgetproceduren for henholdsvis budget 2020 og budget 2021 er tilpasset rammestyringsprincippet, 
hvor udgifter afledt af den demografiske udvikling som udgangspunkt skal 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 
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reduktionsforslag, eller tilbagesendes til udvalget med krav om at finansiering skal findes inden for 
udvalgets ramme. 
 
Rammestyringsprincippet har ligeledes været gældende ved den løbende budgetopfølgning i 2019, hvor 
fagudvalgene som udgangspunkt selv har skullet håndtere evt. budgetmæssige udfordringer inden for 
udvalgets område. 
 
 
Tema: Økologi 
 
Mål:  
 

� Gradvis omlægning til 30% lokal økologi i rådhusets kantiner med henblik på endelig 
målopfyldelse i 2020. 

 
Veje til målet:  
 
Plan for indfasning af lokal økologi er allerede påbegyndt. Udvalgte produkter omlægges i så høj grad 
som muligt til lokal økologi indenfor den økonomiske ramme og i takt med at varegrupperne genudbydes 
til nye indkøbsaftaler. 
 
Der gennemføres desuden en temauge med fokus på økologi. 
 
Opfølgning: 
 
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. 

Der er i marts 2020 påbegyndt indberetninger til Fødevarestyrelsen, og det forventes, at de 3 kantiner på 
Rådhuset, Svinget og Vester Skerninge opnår Det Økologiske Spisemærke i bronze fra Fødevarestyrelsen 
i løbet af 1. halvår 2020 (dette svarer til indkøb af min. 30% økologi) 

Temaugen er blevet udskudt, indtil spisemærket er opnået. Der vil desuden blive reklameret med 
spisemærket i de tre kantiner. 

 

 

It 

 

Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskab 2019 på politikområdet IT udgør 54,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 66,4 mio. kr., 
hvilket giver en mindreudgift på 11,6 mio. kr.  

Afvigelsen vedrør primært: 

� Udskudte investeringer til udbud på Fiberforbindelser, netværksudstyr og andet it udstyr. 
� Monopolbrud – mindreudgifter på 2,6 mio. kr.  
� Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 1,7 mio. kr. – betaling udskudt pga. voldgiftssag 

mellem KMD og Udbetaling Danmark. 
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Hvad nåede vi i 2019? 

 
Tema: I-sikkerhed og IT sikkerhed 
 
Mål:  

� "Med rettidig omhu" i forhold til EU-forordningen, gennemføres et i-sikkerhedsprojekt, hvor 
produktet er ”en standardiseret tilgang til i-sikkerhed”.  

� Gennem teknologi fortsat fastholde og udbygge Svendborgs høje standard for sikkerhed i 
infrastrukturen.   

� Awerness omkring i- og IT sikkerhed hos kommunens ansatte vil fortsat have høj fokus og 
derigennem bidrage til sikring af borgernes data og kommunens systemer.  

 
 
Veje til målet:  
 
I-sikkerheds Projektet drejer sig om implementeringen af ISO-standarden 27001 for arbejde med 
informationssikkerhed. Standarden har fokus på, at der er en veletableret ledelsesstyring af I-
sikkerhedsområdet. Det betyder, at både fagledere med ansvar for persondata og lederen af IT, Data og 
digitaliseringsafdelingen med ansvaret for it-infrastrukturen, skal forholde sig til trusselniveauerne inden 
for deres respektive områder. Ligeledes skal de iværksætte tiltag, så det krævede sikkerhedsniveau 
opretholdes. 
 

Opfølgning: 

Det er 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. 

 

 

Overførselsudgifter 

Økonomisk redegørelse 

Driftsregnskab 2019 på udgør 13,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 18,8 mio. kr., hvilket giver en 
mindreudgift på 5,4 mio. kr.  

Afvigelsen vedrører primært: 

� Mindreforbrug til seniorjob 
Antallet af personer som tildeles kompensationsydelse og antallet af seniorjob er faldende i 
forhold til tidligere år.  

� Merindtægt vedr. berigtigelser for refusion på særligt dyre enkeltsager for 2015-2018 

 

Førtidspension, personlige tillæg og boligstøtte er flyttet organisatorisk til politikområde Beskæftigelse og 
Integration 
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Tabeller og nøgletal  

Udvikling i antal af seniorjob 

Personer i 
seniorjob 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Bud-
get 

Regn-
skab 

2017 77 75 77 78 79 79 80 81 78 74 72 65 80 76 

2018 61 61 61 62 64 66 66 65 63 63 61 55 82 62 

2019 56 57 64 65 66 67 65 61 59 55 51 51 60 60 

Antal personer, som er registreret i lønsystemet 

 

Udvikling i antal af personer, hvor kommunen betaler kompensationsydelse for manglende 
seniorjob 

Antal personer, som er registreret i lønsystemet 

 

Kompensa-
tion for 

mgl. 
seniorjob 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Bud-
get 

 
Regn-
skab 

2017 7 7 7 7 7 8 8 8 4 4 4 4 11 
6 
 

2018 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 12 3 

2019 3 3 5 4 4 4 5 4 3 1 2 2 5 3 


