Budget 2021

Temaforslag drift

Økonomiudvalget
Navn på tema: Borgerrådgiver
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2021

2022

2023

2024

120

350

350

350

120

350

350

350

Resume:
I forlængelse af budget 2019 blev der indgået et supplerende delforlig, hvor Byrådet den
18. december 2019 bl.a. godkendte at ansætte en Borgerrådgiver på 20 timer for en
periode på to år.
Økonomiudvalget har på møde i maj måned 2020 fået præsenteret en halvårs
statusrapport fra Borgerrådgiveren, hvor det blev aftalt at temaet skulle medtages i
budgetforhandlingen.
Sagsfremstilling:
Bevillingen udløber 31. august 2021, hvorfor der skal tages stilling til om Borgerrådgiverfunktionen skal ophøre eller fortsætte.
Økonomiudvalget har på møde i maj måned 2020 fået præsenteret en halvårs
statusrapport fra Borgerrådgiveren, hvor det blev aftalt at temaet skulle medtages i
budgetforhandlingen.
Statusrapporten giver et overblik over henvendelser, typer af sager, hvordan der
arbejdes og hvad der skal ske på kort sigt. Det vurderes at de opgaver som i dag er lagt i
den funktionsbeskrivelse der er godkendt politisk forsat kan løses med 20 timer
ugentligt. Vil man udvide opgaven vil det kræve yderligere ressourcer.

Påvirkning på andre områder:
Borgerrådgiverens opgaver påvirker på alle direktørområder.
Økonomi:
Udgift 350.000 kr. årligt.
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Budget 2021

Temaforslag drift

Økonomiudvalget
Navn på tema: Kommunalt tilskud til Bredbåndspuljen 2020
1.000 kr.
Drift
Anlæg
Finansiering
I alt

2021

2022

2023

2024

300

300

0

0

Resume:
Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 som en del af den politiske aftale om ”Vækst
og udvikling i hele Danmark”. Med finanslovsaftalen for 2020 blev der yderlige afsat 100
mio. kr. til bredbåndspuljen 2020. Svendborg Kommune har de seneste 3 år haft budget
og ydet tilskud til adresser der opnår tilskud fra Bredbåndspuljen. Når Svendborg
Kommune yder tilskud, tildeles ansøgningerne flere point og er derved bedre stillet
samlet set på landsplan.
Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune har det seneste 3 år ydet tilskud på 1000,- kr. pr. husstand, som
har ansøgt Bredbåndspuljen og opnået tilskud. Det har resulteret i at over 600 husstande
har fået fiber gravet ind til husstanden. Den samlede udbredelse af fiber i Svendborg
Kommune er derved blevet væsentlig større. Det giver grobund for nye projekter på
landet og i tyndt befolkede områder, som på kommercielle vilkår forventeligt ikke vil få
fiber fremadrettet.
2020 puljen er femte og forventeligt sidste runde af Bredbåndspuljen, derfor anbefales
det, at Svendborg Kommune fortsat støtter op om puljen.
Fiber og hurtigt internet understøtter vækst og bosætning i Svendborg Kommune, og
giver yderligere muligheder for borgere og virksomheder, for blandt andet anvendelse af
digital selvbetjening, telemedicin og andre internetbaserede services.
Svendborg Kommune er desuden en del af samarbejdet Byregion Fyn, hvor der er nedsat
en arbejdsgruppe 'Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur'.
(FSDI) skal samle de fynske kommuners medarbejdere med ansvar for digital
infrastruktur i et operativt forum, der kan bidrage med at finde løsninger og igangsætte
konkrete indsatser vedr. bredbånds- og mobildækning.
FSDI anbefaler at de fynske kommuner giver tilskud på 1000,- kr. pr. husstand, til
projekter der opnår tilskud fra Bredbåndspuljen. Dette anbefales for at Fyn samlet set
får en bedre digital infrastruktur og at kommunerne på Fyn agerer ens overfor borgerne
og at projekter der går hen over kommunegrænser støttes ens af kommunerne.

Påvirkning på andre områder:
Indstillingen påvirker umiddelbart ikke andre områder og udvalg.
Økonomi:
Det indstilles at der budgetmæssigt afsættes 300.000,- kr. på budget 2021.
Da det er femte og forventeligt sidste runde af Bredbåndspuljen, forventes lidt yderligere
ansøgninger.
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