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Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 28. august 2018 kl. 9.00 i byrådssalen, og 
dagen forventer at forløbe som skitseret i nedenstående program. De anførte tidspunkter er 
ca. tidspunkter. 
 
9.00 – 9.30 Kaffe og rundstykker 

9.30 – 9.40 Velkomst og indledning v/borgmester Bo Hansen 

9.40 – 10.00 Status budget 2018 
- Samlet regnskabsvurdering på baggrund af ½-årsregnskabet 2018  

10.00 – 12.10 Status budget 2019 
- Præsentation af budgetmappen  
- Præsentation af indtægts- og udgiftsbudgettet 

 
Præsentation af Direktionens forslag til 1. behandling 

12.10 – 12.15 Afrunding v/Bo Hansen 

12.15 – 13.00 Frokost i kantinen 

13.00 – 16.00 Reserveret drøftelser i de politiske grupper 

17.00 Byrådsmøde 

  
Det skal bemærkes, at der kl. 14.15 afholdes en generalprøve på modtagelsen af H. M. Dron-
ningen i byrådssalen. 
 
Hvis de politiske grupper ønsker at bruge resten af dagen til gruppedrøftelser er der reserve-
ret lokaler hertil. Direktionen, HovedMED og Stab for Økonomi, IT og Digitalisering vil stå til 
rådighed, såfremt der måtte være behov herfor. 
 
I lighed med sidste år er der mulighed for, at Byrådet kan invitere 1-2 personer fra baglandet 
til at deltage i budgetseminaret den 28. august. 
 
 



 

BUDGETNOTAT AUGUST 2018 
 
Hovedbudskab: 
Med vedtagelse af delforlig om budget 2019 er den økonomiske udfordring, 
som forudset, langt hen af vejen imødegået, men det har vist sig ikke at 
være tilstrækkeligt efter kommuneaftalens afledte konsekvenser. Der er 
endvidere kommet yderligere udgiftspres visse steder, mens særtilskud først 
kendes ultimo august. 
 
I resultatoversigten er de afledte konsekvenser af delforliget i juni om 
budgetreduktioner, kommuneaftalen og indtægtsprognosen i overslagsårene 
jf. KL´s tilskudsmodel er indarbejdet.  
 
Resultatoversigten udviser et ordinært driftsresultat, der først efterlever den 
økonomiske målsætning om et overskud på 130 mio. kr. i 2022.  
 
Likviditeten ligger over målsætningen på min. 80 mio.kr. indtil 2021. Kommunens 
likviditet er relativt lav i forhold til andre kommuner (i bund 10) og vigende. Likviditeten 
tager udgangspunkt i skønnet for 2018 jf. koncernrapporten pr. 31.3.2018. Siden da er 
er bl.a. kommet krav om tilbagebetaling af midtvejsregulering mv., hvorfor likviditeten 
kan blive yderligere belastet. 
 
Der er uafklarede forhold/usikkerheder, hvor der ses et udgiftspres på kommunal 
medfinansiering (sundhedsudgifter) og overførselsudgifter. Der modtages først svar på 
særtilskud og lånedispensationer ultimo august, hvilket bør resultere i en øget indtægt. 
Endvidere beror resultatoversigten på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvor 
stillingtagen til evt. selvbudgettering behandles i september. Endelig forudsættes 
finansieringstilskuddet på ca. 54 mio.kr. at fortsætte i slagsårene. 

 
 
Indledning: 
Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2018 tilrettelæggelsen af budgetproceduren 
for budget 2019, herunder at der skulle udarbejdes et finansieringskatalog på i alt 134 
mio. kr.  
 
Baggrunden herfor var, at Svendborg Kommune havde et samlet finansieringsbehov på 
75-100 mio. kr. årligt fra 2019, hvoraf 49,8 mio. kr. vedrørte allerede budgetlagte 
reduktionspuljer. Hertil kom et behov for konsolidering på yderligere ca. 25 mio. kr., som 
skulle reserveres til at finansiere usikkerheder i forbindelse med kommuneaftale og 
udligning, og eventuelle uforudsete udgifter, samt til finansiering af politiske ønsker, der 
indgår i de afsluttende budgetforhandlinger i september måned. 
 
Den 24. maj 2018 blev der indgået en delaftale om budget 2019, som indebar 
budgetforbedringer i 2019 på ca. 70 mio. kr. stigende til knap 80 mio. kr. i 
overslagsårene. Delforliget fremgår af budgetmappens afsnit 6. 
 
På baggrund af kommuneaftalen fik Økonomiudvalget på mødet den 7. august 2018 
forelagt et foreløbig notat, som sammenfattede det økonomiske udgangspunkt for 
budgetlægningen for 2019-22 og gav et foreløbig overblik over de problemer og 
handlemuligheder, der skulle afklares i den kommende proces. Økonomiudvalget tog 
notatet til efterretning og besluttede af den afsatte bufferpulje jf. delforlig skulle medgå 
til forbedring af kommunens økonomi.  
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Nærværende notat er en opdatering af notatet, som forelå til Økonomiudvalget den 7. 
august. På baggrund af nærværende notat udarbejder direktionen et budgetforslag i 
balance, der forventes udsendt til budgetseminaret den 28. august som supplement til 
dette notat. 
 
Der knytter sig fortsat usikkerhed til enkelte poster, bl.a. vil svaret på kommunens 
ansøgninger om særtilskud og lånedispensation først foreligge i slutningen af august. På 
udgiftssiden er der fortsat en række andre forhold, der er forbundet med usikkerhed, 
herunder kommunal medfinansiering og revideret budget vedr. overførselsudgifter. Det 
forventes, at disse forhold vil være afklaret således, at de kan indgå i Direktionens 
forslag til 1. behandling.  
 
Det tekniske budget viser, at der fortsat er en udfordring med en lav likviditet, hvor der 
ikke er råderum til finansiering et evt. negativt udfald af ovennævnte usikkerheder, nye 
tiltag og øget anlægsbudget i overslagsårene, hvor der fra 2021 kun er afsat de 
nødvendige midler til renovering og vedligeholdelse.  
 
 
Vurdering af den økonomiske udfordring 
Kommunes økonomi er blandt andet kendetegnet ved en lav kassebeholdning, høj 
langfristet gæld og relativt høje driftsudgifter sammenlignet med andre kommuner. For 
at skabe langsigtet balance bør budgetforbedrende tiltag være målrettet kommunens 
driftsudgifter. 
 
I forbindelse med delforliget i maj måned blev der afsat en ”bufferpulje” reserveret til 
evt. negativt udfald af kommuneaftalen. Hertil kom, at der i forbindelse med afskaffelse 
af automatisk demografiregulering blev afsat en ”råderumspulje” under Økonomiudvalget 
i overslagsårene 2020-22. 
 
Tabel 1: Afsatte puljer jf. delforlig 

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Bufferpulje 19.366 28.448 29.117 29.738

Råderumspulje 0 10.002 23.821 23.821

I alt 19.366 38.450 52.938 53.559  
 
Økonomiudvalget besluttede den 7. august 2018 at den afsatte bufferpulje i 2019-22 
medgår til delvis finansiering af mindreindtægter vedr. økonomiaftalen for 2019 mellem 
regeringen og KL., og at yderligere tiltag med henblik på at bringe balance i budgettet i 
overslagsårene 2020-22 afventer svar på kommunens ansøgning om særtilskud og lån.  
 
Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget 2019-22 tilpasset 
nærværende budgetnotat. I vedlagte bilag 1 er der kort redegjort for de væsentligste 
ændringer, som er indarbejdet på henholdsvis udgifts- og indtægtssiden. 
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Tabel 2: Resultatoversigt jf. teknisk budget 2019-22  

 Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægter i alt -3.785.800 -3.763.057 -3.841.889 -3.923.828 -4.007.469

Serviceudgifter i alt 2.533.800 2.492.889 2.489.830 2.515.118 2.491.269

Overførselsudgifter 1.134.600 1.134.094 1.129.663 1.131.535 1.130.433

Pris- og lønreserver 0 0 73.662 142.232 218.630

Driftsudgifter i alt 3.668.400 3.626.983 3.693.155 3.788.885 3.840.332

Renteudgifter 19.800 23.079 24.371 23.528 22.760

Resultat af ordinær virksomhed -97.600 -112.995 -124.363 -111.415 -144.377

Anlægsudgifter i alt 118.100 90.226 79.507 60.402 62.434

Pris- og lønreserver 0 0 1.590 2.440 3.821

Anlæg i alt 118.100 90.226 81.097 62.842 66.255

Resultat af skattefinansieret område 20.500 -22.769 -43.266 -48.572 -78.122

 Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

Finansieringsoversigt i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022

Resultat af skattefinansieret område 20.500 -22.769 -43.266 -48.572 -78.122

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 255.300 108.196 98.095 104.943 98.782

Lånoptagelse -222.800 -72.958 -53.224 -33.218 -33.218

Finansforskydninger 4.700 6.467 4.050 1.691 -3.046

Ændring af likvide aktiver 57.700 18.936 5.656 24.843 -15.604

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 135.000 96.682 84.386 69.136 64.517

+ = udgift, - = indtægt

Udvalgsrammer budgetnotat august - til ØK 21.8.2018

RESULTATOVERSIGT

BUDGET 2019-22 

 
Note til resultatoversigt: Forventet regnskab 2018 er baseret på koncernrapporten pr. 31. marts 2018. Et 
revideret skøn baseret på forbruget pr. 30. juni 2018 forventes at foreligge ultimo august. 

 
I den økonomiske politik er det fastlagt, at driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 
100 mio. kr. i 2018 og skærpes fra 2019 til 130 mio. kr. Den foreløbige resultatoversigt 
viser, at driftsoverskuddet i 2019 vil være 112,9 mio. kr. og 124,4 mio. kr. i 2020, 111,4 
mio. kr. i 2021 og 144,3 mio. kr. i 2022. Det lavere driftsresultat i 2021 kan henføres til 
afholdelse af landsstævne. 
 
Servicerammen skal på landsplan overholdes for at undgå sanktion i bloktilskuddet både 
ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen. KL har udmeldt en teknisk 
opgørelse af servicerammen for 2019 på kommuneniveau ekskl. det generelle løft af 
servicerammen på 1,2 mia. kr. ift. til budget 2018. Den udmeldte serviceramme 2019 for 
Svendborg Kommune udgør 2.544,2 mio. kr., hvortil kan tillægges kommunens andel af 
løft af servicerammen svarende til ca. 12 mio. kr.  
 
Jf. ovenstående resultatoversigt udgør kommunens serviceudgifter 2.492,9 mio. kr. i 
2019, og ligger således godt 60 mio. kr. under kommunens relative andel. Det skal 
bemærkes, at serviceudgifterne fra 2020 indeholder råderumspuljen, som blev afsat ifm. 
afskaffelse af automatisk demografiregulering. 
 
Jf. den økonomiske politik er det ligeledes fastlagt, at der skal ske en gradvis 
nedsættelse af kommunens gæld (afdrag fratrukket lånoptagelse). I 2019 nedbringes 
gælden med ca. 35 mio. kr., i 2020 med ca. 45 mio. kr., i 2021 med ca. 71 mio. kr. og i 
2022 med ca. 65 mio. kr. Stigningen i gældsafviklingen kan henføres til, at kommunes 
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lånoptagelse reduceres i perioden som følge af lavere anlægsbudget, hvorimod afdrag 
stort set fastholdes på uændret niveau. 
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80 – 100 mio. kr. Likviditeten forventes 
ved udgangen af 2019 at udgøre 96,7 mio. kr. med faldende tendens i overslagsårene, 
og ved udgangen af 2022 forventes en beholdning på 64,5 mio. kr.  
 
Likviditeten tager udgangspunkt i skønnet for 2018 jf. koncernrapporten pr. 31.3.2018. 
Siden da er er bl.a. kommet krav om tilbagebetaling af midtvejsregulering mv., hvorfor 
likviditeten kan blive yderligere belastet. 
 
Det skal bemærkes,  
 

• at der ikke er afsat finansiering til forventede merudgifter vedr. kommunal 
medfinansiering eller til politisk prioritering af temaer, nye tiltag m.m. 

• at der i sidste ende kan blive behov for at anvende yderligere reduktionsforslag 
fra Finansieringskataloget eller andre forslag.  

  
 
Usikkerheder og udeståender  
 
Som nævnt indledningsvis knytter der sig fortsat usikkerhed til budgetforudsætningerne. 
 
På indtægtssiden omfatter det svar på ansøgning om særtilskud og lånedispensations-
ansøgninger, som først vil foreligge i slutningen af august. Endvidere skal det bemærkes, 
at der i overslagsårene er indarbejdet fuldt finansieringsbidrag, der udgør ca. 54 mio. kr. 
 
Nedenstående tabel viser de beløb, som er indregnet i det tekniske budget 2019-22. 
 
Tabel 3: Budgetlagte puljer vedr. særtilskud og lån lav likviditet 

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Særtilskud -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Lån lav likviditet -33.000 -24.190 -24.190 -24.190

I alt -39.000 -30.190 -30.190 -30.190  
 
 
Vedr. udgiftssiden er der efterfølgende beskrevet områder, som kræver særlig 
opmærksomhed. Det skal bemærkes, at der fortsat er udgiftspres på Familieafdelingen. 
Der arbejdes målrettet på at implementere den fastlagte strategi for Familieafdelingen og 
dermed også overholde budgetrammen, men der vil være usikkerhed herom. 
 
Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering: 
I forbindelse med budget 2018 udsendte KL et kommunefordelt skøn for kommunal 
medfinansiering (KMF), som var fastlagt på baggrund af den sygehusaktivitet, der var 
aftalt i økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner. Der var en 
usikkerhed i modellen, da de kendte takster erstattes af aldersdifferentierede takster til 
2018. Jf. prognosen fra KL ville udgifterne til KMF i 2018 stige fra 210 mio. kr. til 244 
mio. kr. Dette svarede til at Svendborg Kommunes andel af den samlede KMF udgjorde 
1,105%.  
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Det var dog administrationens vurdering, at de nye aldersdifferentierede takster kun i 
mindre grad ville øge Svendborg Kommunes andel af den samlede KMF, hvorfor det 
skønnedes, at Svendborg Kommunes andel af KMF også i 2018 ville være tæt på 
bloktilskudsnøglen på 1,02 %. På den baggrund blev det anslået, at KMF kun ville stige til 
225 mio. kr., hvilket blev indarbejdet i budget 2018 og frem. Udgiftsstigningen blev stor 
set finansieret via stigning i bloktilskuddet for 2018.  
 
Det foreløbige skøn for regnskab 2018 baseret på de månedlige afregninger viser et 
udgiftsniveau på omkring 245 mio.kr. og dermed en merudgift på 20 mio.kr. Skønnet 
kan dog på nuværende tidspunkt ikke kvalificeres, idet data fra ”e-sundhed” for 2018 
først er tilgængelige ultimo august/primo september. 
 
Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt er en betydelig likviditetsmæssig 
udfordring, såfremt skønnet viser sig at holde. I givet fald skal der findes finansiering til 
merudgiften.  
 
Overførselsudgifter 
 
Under overførselsudgifter er der indarbejdet en mindreudgift på årligt 9,7 mio. kr. som 
følge af lavere beskæftigelsestilskud på finansieringssiden. Som følge af omlægning af 
refusionsordning er der indarbejdet en udgift på 5,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 
overslagsårene. Den seneste beregning viser en udgift på 6,2 mio. kr. i 2019 stigende til 
6,6 mio. kr. i overslagsårene, som er indarbejdet i det tekniske budget. 
 
Med de igangsatte og besluttede indsatser med henblik på at reducere udgifterne for 2019 
forventes der balance mellem budget 2019 og udgiftsskønnet. Dette på trods af at der er 
særligt udgiftspres på førtidspension. I overslagsårene ser dette udgiftspres ud til som på 
landsplan at fortsætte, og en mere konkret vurdering heraf vil indgå i Direktionens forslag 
til 1. behandling. 
 
Anlæg 
 
Kommunens anlægsbudget er jf. nedenstående oversigt faldende hen over perioden og 
udgør et historisk lavt niveau i 2021/2022, hvor der kun er afsat budget til den mest 
nødvendige renovering og vedligeholdelse. 
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Tabel 4: Basisbudget anlæg fordelt på politikområder 
Mio. kr. netto 2019 2020 2021 2022 

Køb og Salg  -5,2 0,3 0,3 0,3 

Veje og Trafiksikkerhed 25,0 21,3 20,7 20,7 

Havne og Færger 26,8 26,3 5,9 5,9 

Kultur, Fritid og Idræt 1,3 1,3 1,3 1,3 

Natur, Miljø og Klima 1,6 1,6 1,6 1,6 

Borgernære Serviceområder 36,7 33,2 33,2 33,2 

Energi 10,6    

Byudvikling 3,4 3,4 3,4 3,4 

Administration (inkl. reduktionspulje) -10,0 -7,9 -6,1 -4,1 

I alt netto 90,2 79,5 60,3 62,3 

I alt brutto (udgifter) 101,0 84,7 65,6 67,6 

 
 
Jf. delforlig er der afsat en reduktionspulje på 10 mio. kr. i 2019 faldende med årligt 2 mio. 
kr. frem til 2022, hvor puljen udgør 4 mio. kr. Direktionens vil i deres forslag til 1. 
behandling fremkomme med forslag til udmøntning af puljen. 
 
I forlængelse af koncernrapporten pr. 31. marts 2018 besluttede Økonomiudvalget, at 
anlægsudgifter revurderes og udskydes med henblik på, at alene, uomgængelige og absolut 
nødvendige udgifter afholdes i 2018. Hertil bør ejendomssalget intensiveres for at styrke 
likviditeten. 
 
På baggrund af den igangværende budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 vil Byrådet på 
budgetseminariet få en status på anlægsbudgettet for 2018, herunder forventede 
overførsler til 2019 samt forslag til periodisering af anlægsrammen for 2019 til 2022. 
 
Lån 
 
I nedenstående tabel er vist de indarbejdede lånoptagelser i det tekniske budget, og som er 
tilpasset anlægsbudgettet. 
 
Tabel 5: Budgetlagt lånoptagelse – skattefinansieret område 
Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 
Byfornyelse  -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 

Innovativt energispareprojekt -10,4 0,0 0,0 0,0 

Lav likviditet (skal søges) -33,0 -24,2 -24,2 -24,2 

Havn og Færge lånepuljer -26,4 -25,8 -5,8 -5,8 

Lånedispensationer (skal søges) 0,0 0,0, 0,0 0,0 

I alt -73,0 -53,2 -33,2 -33,2 

 
 
Der er indsendt ansøgninger om lånedispensationer til Ministeriet til disse lånepuljer: 
 

• 45,0 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.  
•  9,7 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale. 
• 44,0 mio. kr. til strukturelle investeringer i borgernære områder.  
• 36,3 mio. kr. til den ordinære lånepulje.  
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Der er søgt til anlægsudgifter vedr. arealeffektivisering, vedligeholdelsesefterslæb på 
kommunale ejendomme, multikulturel arena ved Ollerup Gymnastikhøjskole og tilbygning til 
SG-Hallen. 
 
Samlet er der ansøgt om lånedispensationer på 135,0 mio. kr. i 2019, hvoraf der er 
budgetlagt med 33,0 mio. kr. til lav likviditet. Hertil kommer budgetlagte lån til innovativt 
energispareprojekt, havnerenovering og -udvikling samt byfornyelse, hvor der er 
automatisk låneadgang. 
 
Temaer 
 
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. august 2018 at følgende temaer drøftes og 
beskrives i fagudvalgene i august og september med fremsendelse til Økonomiudvalget i 
september forud for budgetforhandlingerne: 
 
 

• Forberedende grunduddannelse (FGU) – med i resultatoversigt via Lov og Cirkulære 
• Klippekortsydelse på plejecentre (overgang til bloktilskud) – med i resultatoversigt 
• Kommunal medfinansiering (sundhedsudgifter) – ej med i resultatoversigt 
• Afskaffelse af driftslofter/statsrefusion på aktivering mv. – med i resultatoversigt 
• Overførselsudgifter, herunder førtidspension – ej med i resultatoversigt 
• Ny lov vedr. parkering – ej med i resultatoversigt 
• Bekæmpelse af parallelsamfund - anlæg (dagtilbudsområdet – flere pladser) – ej 

med i resultatoversigt 
• Arealeffektivisering Heldagsskolen/Vestermarksskolen – anlæg – ej med i 

resultatoversigt 
• Udbygning af SG-huset - anlæg/låneansøgning – ej med i resultatoversigt 

 
Hvis der ønskes andre temaer drøftes de i fagudvalgene, hvor finansiering findes indenfor 
fagudvalgets budget. Udvalgets egne temaer fremsendes som udgangspunkt ikke til de 
politiske drøftelser. 
 
 
 
  



Bilag 1 
Ændringer til budget 2019-22 

 

I det følgende er der kort redegjort for de væsentligste ændringer, der er indarbejdet 
i det foreliggende budgetudkast til budget 2019. 
 
 
Indtægtsbudgettet 
Nedenstående tabel viser en sammenfatning af ændringerne til kommunens 
nuværende indtægtsbudget, som kommuneaftalen for 2019 og KL’s nyeste 
udgave af skatte- tilskudsmodellen resulterer il. Udviklingen i 2022 er af 
budgettekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammenligningsgrundlaget er en 
kopi af budgetoverslaget for 2021. 
 
Tabel 6: Ændringer i forhold til budgetoverslagsår i Budget 2018 

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Indkomstskat 70.364 98.902 121.087 68.737

Grundskyld og dækningsafgift 2.157 4.256 4.908 -6.215

Øvrige skatter og afgifter 8.470 6.129 7.280 8.295

Generelle tilskud og udligning -6.527 -36.890 -46.370 -67.553

Ændringer i alt 74.464 72.397 86.905 3.264

Note: ”-” angiver merindtægt, ”+” mindreindtægt. 
 
Indkomstskat 
Posten består af indtægter fra indkomstskat og medfinansiering af det skrå 
skatteloft. 
 
Indtægter fra indkomstskat er baseret på valg af statsgaranteret skattegrundlag. I 
forhold til vedtaget budget 2018 forventes der nu et noget lavere skattegrundlag 
for 2019 på landsplan. Dette skyldes primært, at der med virkning fra 2018 er 
indgået aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensions-
indbetalinger.  
 
Dette får også betydning for både det lokale skattegrundlag og det nationale 
skattegrundlag og sammen med et lavere skøn over befolkningsudviklingen lokalt 
i Svendborg Kommune giver det lavere forventede skatteindtægter i 2019.  Dette 
forstærkes for overslagsårene 2020-2022, da den skønnede vækst i udskrivnings-
grundlaget reduceres i takt med at skattelovsændringerne får fuld effekt. Så de 
skønnede skatteindtægter for overslagsårene er sænket sammenlignet med 
forventningen samme tid sidste år.   
 
Grundskyld og dækningsafgift 
Skatteministeren har meldt ud, at de nye ejendomsvurderinger vil komme drypvis 
i løbet af 2019. Dette betyder, at de først får effekt for grundskylden i 2020. Dertil 
kommer at skønnet på landsplan for grundskyldindtægter er sænket i forhold til 
sidste år. 
 
Boligaftalen af 2. maj 2017 vil få betydning for skattegrundlaget i de kommende 
år. For 2018 er det dog alene den midlertidige indefrysningsordning der er 
iværksat. På den baggrund anbefaler KL, at kommunerne budgetterer udviklingen 
i ejendomsskatterne som vanligt. Da reguleringsprocenten for 2019 er lavere end 
for 2018 forventes der nu lidt færre indtægter fra ejendomsskatter i 2019 
sammenlignet med forventningen sidste år. Forventningen til overslagsårene 
2020-2022 tager afsæt i de statsgaranterede grundværdier for 2019 og baserer 
sig på den historiske udvikling.  
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Øvrige skatter og afgifter: 
Posten består af indtægter fra selskabsskatter og skatter fra manuelt opgjorte 
dødsboer.  
 
Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for 
indkomståret 2016 afregnes i 2019. Udviklingen i det lokale selskabs-
skattegrundlag udviklede sig helt modsat end udviklingen på landsplan. Således 
var der for 2016 et fald i selskabsskat for selskaber hjemhørende i Svendborg 
Kommune hvorimod der på landsplan var en stigning i selskabsskatteindtægterne. 
Dette betyder, at indtægterne fra selskabsskat falder lokalt, men dette fald 
opvejes næsten fuldt ud af stigende indtægter fra udligningen af selskabsskat (se 
afsnittet tilskud og udligning).  
 
 
Tilskud og udligning 
De samlede indtægter fra tilskud og udligning er for 2019 er steget med 26,7 mio. 
i forhold til forventningen på tidspunktet for vedtagelse af Budget 2018.  
 
I forhold til overslagsår 2019 i Budget 2018 er indtægterne fra den generelle 
udligningsordning er faldet med 6,0 mio. kr. Statstilskuddet er steget med 13,3 
mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet er faldet med 9,7 mio. kr. Øvrige tilskud er 
steget med i alt 8,9 mio. kr. Det særlige finansieringstilskud er stort set uændret. 
 
Det forventede fald i indtægterne fra den generelle udligningsordning på 6,0 mio. 
kr. skyldes flere ting med modsatrettet effekt.  Svendborg Kommune vil i 2019 få 
ekstra udligning på ca. 63,0 mio. kr. som følge af det lavere skøn for 
skatteindtægterne. Dette modsvares dog delvist af det forhold, at det stigende 
befolkningstal medfører, at der ikke længere vil ske udligning efter det socio-
økonomiske kriterie ”fald i befolkningstal”. Værdien af dette udligningskriterie er 
tidligere opgjort til 54 mio. kr. Den generelle revision af uddannelsesdataene for 
udlændinge giver en ekstra udligning på 25 mio. kr. men det bliver modsvaret af 
mindre udligning som følge af forventningen om lavere overførselsudgifter i 2019. 
 
Indtægterne fra den ekstra udligningsordning til kommuner med højt strukturelt 
underskud falder med 14,5 mio. kr. hvilket skyldes, at det strukturelle underskud i 
de øvrige kommuner er steget i forhold til prognosen for sidste år medens det 
strukturelle underskud for Svendborg er stort set uændret.  
 
Stigningen i statstilskuddet kan primært forklares med at den andel af 
bloktilskuddet som fordeles til kommunerne efter befolkningstal i 2019 er steget 
med i alt 1,3 mia. kr. i forhold til forventningen på tidspunktet for vedtagelse af 
Budget 2018.  
 
Endelig er indtægterne fra den særlige udligningsordning vedr. selskabsskat 
steget med 8,4 mio. kr. idet de samlede indtægter fra selskabsskat på landsplan 
har været stigende.  
 
Usikkerheder i indtægtsbudgettet 
 
Aktuelt er der for 2019 usikkerhed angående den del af finansieringen, som 
hidrører fra pulje til særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner (§16-
puljen) og lånepuljer, som er betinget af konkrete ansøgninger til ministeriet. Der 
forventes først svar på kommunens ansøgning om særtilskud for 2019 og 
lånepuljer ved udgangen af august måned.   
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Den aktuelle usikkerhed ved indtægtsbudgettet for 2019, bortset fra 
låneoptagelse, knytter sig i overskrifter til:  
 

• Udfaldet af kommunens ansøgning om særtilskud for særligt vanskeligt 
stillede kommuner. Svar herpå forventes meddelt af ministeriet ultimo 
august 2018. I budgetudkastet er der indarbejdet en forventning om et 
særtilskud på 6,0 mio. kr. svarende til det tildelte for budget 2017.  

• Udfaldet af kommunens ansøgninger om lånedispensation. Svar herpå 
forventes meddelt af ministeriet ultimo august 2018. 

• Overvejelserne om en evt. mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret 
skattegrundlag. Der analyseres frem til endelig budgetvedtagelse.  

• Evt. justerede skøn for de indtægter, som ikke er omfattet af 
statsgarantien. Dette drejer sig primært om indtægter fra grundskyld og 
dækningsafgift. Evt. ændringer skønnes at blive marginale. 

• Den del af statstilskuddet – 40,5 mio. kr. - som er betinget af at 
kommunerne under ét vil overholde den aftalte service- og anlægsramme 
for 2019. Finansministeriet tager stilling til spørgsmålet i februar 2019, når 
samtlige kommuners budgetter for 2019 er indlæst, behandlet og vurderet.  
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Udgiftsbudgettet 
 
I det tekniske budget er der endvidere indarbejdet følgende væsentligste 
ændringer: 
 
Tabel 7: Ændringer i teknisk budget/basisbudget 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022

Drift i alt: -22,1 -29,8 -30,3 -23,0

Serviceudgifter: 14,4 6,3 5,8 14,2

Overførsler fra 2017 21,5

Negativ overførselspulje -20,5

Tilpasning af overslagsår 11,3

Takstigning Børnehuset og HUS 53 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Ny demografiberegning 2019 1,6 1,6 1,6 1,6

Delforlig - budgetreduktioner -46,7 -57,9 -60,7 -64,2

Delforlig - nulstilling reduktionspulje 50,0 50,0 50,0 50,0

Delforlig - serviceudgifter (bufferpulje) 19,4 28,4 29,1 29,7

ØKU 7.8.2018 - bufferpulje tilgå kassen -19,4 -28,4 -29,1 -29,1

Klippekort 4,0 4,0 4,0 4,0

Lov- og cirkulæreprogram 3,5 7,6 9,9 9,9

3 medarbejder - jobcenter 1,4 1,4 1,4 1,4

Overførselsudgifter: -36,5 -36,1 -36,1 -37,2

Omlægning refusion/udgiftslofter 6,2 6,6 6,6 6,6

Lavere beskæftigelsestilskud -9,7 -9,7 -9,7 -9,7

Delforlig - overførselsudgifter -31,6 -31,6 -31,6 -31,8

Tilpasning af overslagsår -0,9

Finans. 3 medarb. Til jobcenter -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Anlæg i alt: -10,7 -8,7 -6,7 -5,2

Andel af rammebesparelse CETS -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Tilpasning af overslagsår -0,5

Delforlig - anlægspulje -10,5 -8,5 -6,5 -4,5

Konto 7/8 i alt: 73,9 71,9 86,0 -18,5

Renter likvide aktiver

Tilpasning år 2022 - finansiering 1,6

Tilpasning år 2022 til lån vedr. anlæg -21,6

Revision konto 7 og 8 -0,5 -1,8

Delforlig - renter -0,6 -0,5 -0,4 0,0

Kl's tilskudsmodel af 4.7.2018 54,3 52,2 66,7 -16,9

Delforlig - finansiering/overførselsudg. 20,2 20,2 20,2 20,2  
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Note: Opgjort ekskl. Økonomiske konsekvenser som følge af pris- og 
lønfremskrivning, som er beskrevet nedenfor. 
 
Pris- og lønfremskrivning: 
Budgettet er fremskrevet med KL’s seneste skøn over pris- og lønudviklingen. I 
pl-reserverne 2020-21 er der afsat et årligt effektiviseringskrav på 8,5 mio. kr. 
Effektiviseringskravet udgør årligt 0,35 pct., som udmøntes i forbindelse med den 
årlige fremskrivning af budgettet. Det skal bemærkes, at der i 2022 ikke er 
indarbejdet et effektiviseringskrav. 
 
Tabel 8: Oversigt over fremskrivning til 2019-priser  

Ændring på forbrug af kassen

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Resultatoversigt juni i 2019-priser -20.375 -26.069 -22.861 20.397

Resultatoversigt juni i 2018-priser 2.332 -12.678 -10.138 34.265

Ændring i alt -22.707 -13.391 -12.723 -13.868  
 
Samlet set medfører fremskrivningen til 2019-priser en mindreudgift på 62,7 mio. 
kr. for hele perioden, som primært kan henføres til en væsentlig lavere pris- og 
lønudvikling fra 2018-2019 primært som følge af den indgåede overenskomst i 
2018, som delvis modsvares af et lidt højere skøn fra 2019-2020. 
 
 
Lov- og cirkulæreprogram 
Kommuneaftalen indeholder kompensation for den afledte økonomiske effekt på 
kommunens budgetter som følge af en lang række lovændringer.  I nedenstående 
tabel er vist en foreløbig opgørelse af lov- og cirkulæreprogrammet opdelt på 
udvalg, som er indarbejdet i det tekniske budget. I budgetmappens afsnit 3 er 
indholdet af lov- og cirkulæreprogrammet beskrevet nærmere. 
 
 
Tabel 9: Udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet 
 
Fordeling på udvalg:

2019 2020 2021 2022

Børne- og ungeudvalget 73 4.275 6.818 6.818

Beskæftigelses- og integrationsudvalget 187 226 224 224

Miljø- og naturudvalget 43 40 -106 -106

Social- og sundhedsudvalget 2.237 2.237 2.279 2.279

Teknik- og erhvervsudvalget 89 89 88 88

Økonomiudvalget 877 693 693 693

I alt 3.506 7.561 9.995 9.995  
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Direktionens justerede budgetforslag for 2019-2022 til 1. be-

handling i Byrådet den 18. september 2018. 

 
Hovedbudskab 

 
Der er modtaget svar på ansøgning om særtilskud, der udgør 12 
mio.kr. og dermed 6 mio.kr. mere end oprindelig budget, men langt fra 
de 30 mio.kr., der var søgt. Endvidere kan der lånes 27 mio.kr. til lav 
likviditet, hvor der var budgetlagt på 33 mio.kr. i 2019 og 24,2 mio.kr. 
i efterfølgende år. I Direktionens budgetforslag er der indarbejdet de 
modtagne beløb i 2019 og efterfølgende år. 
 
I forhold til budgetnotatet (teknisk budget) af 14.8.2018 er der i Direk-
tionens budgetforslag indarbejdet udgiftspres på kommunal medfinan-
siering og overførselsudgifter samt en mindre pulje til imødegåelse af 
andre risici vedr. temaer mv. Som medfinansiering er bl.a. inddraget 
råderumspuljen. Endvidere er anlægsbudgettet tilpasset en mere reali-
stisk periodisering, men der er ikke afsat budget til nye anlæg. Salgs-
provenu fra NGF er medtaget. Endelig tages der udgangspunkt i for-
ventet regnskab for 2018 opgjort pr. 30.6.2018. 
 
Eneste udestående er herefter valg af statsgaranteret eller selvbudget-
teret udskrivningsgrundlag.  
 
For at budgetforslaget for 2019-2022 lever op til den økonomiske mål-
sætning vedr. ordinært driftsresultat og likviditet er det nødvendigt 
med yderligere budgetforbedringer, som Direktionen vurderer må ud-
gøre yderligere 20 mio.kr. årligt fra 2019 i form af rammebesparelse, 
herunder inddragelse af resterende finansieringskatalog og/eller andre 
tiltag. 
 
Direktionen bemærker, at der hermed alene er afsat en mindre årlig ri-
sikopulje og at målsætningen for driftsresultatet med direktionens for-
slag først er på niveau fra 2020. Der er ikke yderligere midler til nye 
tiltag og anlægsprojekter, som således i givet fald må findes inden for 
eksisterende budgetrammer.   
 

Færre indtægter og øgede udgifter presser likviditeten trods 

gennemførte budgetreduktioner. 

 
Direktionens budgetforslag tager udgangspunkt i budgetnotat af 14. 
august 2018, herunder resultatoversigten.  
 
Her fremgår det, at der er uafklarede forhold/usikkerheder og at likvi-
diteten fra 2021 ligger under målsætningen om min. 80 mio.kr. på trods af 
gennemførte budgetreduktioner. Kommunens likviditet er relativt lav i forhold 
til andre kommuner (i bund 10) og vigende. 

Kommunaldirektør 

Stab for Økonomi, IT og Digitalisering 

Ramsherred 5 

5700 Svendborg 

 

Fax. +4562224852 

 

jens.otto.kromann@svendborg.dk 

www.svendborg.dk 

12. september 2018 

 

Sagsid: 17/30774 

Afdeling: Stab for Økonomi, IT og Digitali-

sering 

Ref.  
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Direktionens budgetforslag tager højde for disse forhold. Endvidere er der i 
forhold til budgetnotatet tilpasset til lov og cirkulære midler til FGU på over-
førselsudgiftsområdet, idet der alene var taget højde for FGU vedrørende ser-
viceudgifter.  
 
Kommunens økonomiske politik 

 
Kommunen har efterlevet den økonomiske politik i en lang årrække, også 
med de gradvis skærpede krav. Målsætningen om et overskud på ordinær 
drift er fra 2019 øget til 130 mio.kr. for at kommunens økonomi kan hænge 
sammen grundet store uomgængelige afdrag på kommunens gæld for blot at 
efterleve målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på min. 80 mio.kr. 
 
Risici og budgetforudsætninger 

 
Kommunens relativt lave likviditet betyder, at der ikke er plads til ufinansie-
rede udgiftsstigninger, ligesom det kræver at indtægter realiseres som bud-
getlagt. 
 

Det fremgår af budgetnotatet, at der er en betydelig risiko i kommunens øko-
nomi og budgetforudsætninger. 
 
På indtægtssiden er det aktuelle særtilskud og lånedispensation medtaget i 
såvel 2019 som efterfølgende år, vel vidende at beløbene alene er givet for 
2019. Der er således budgetlagt med 12 mio.kr. i årligt særtilskud og 27 
mio.kr. i årlig lånedispensation til lav likviditet. Endelig er indtægterne vedr. 
udligning og tilskud fra 2020 baseret på KL’s skatte- og tilskudsmodel, herun-
der forudsætning om finansieringstilskud på 54 mio.kr. i alle årene, selvom 
dette tilskud hvert år står for skud.  
 
På udgiftssiden er bufferpuljen fra delforliget fuldt ud anvendt. I forbindelse 
med afskaffelse af automatisk demografiregulering er der afsat en årlig råde-
rumspulje fra 2020.  
 
På sundhedsområdet er der betydelig risiko for, at udgifterne til kommunale 
medfinansiering overstiger det budgetlagte med omkring 20 mio.kr. årligt, 
idet det skal bemærkes, at det endnu ikke har været muligt at afdække de 
bagvedliggende årsager til denne betydelige stigning i forhold til 2017. Der 
pågår stadig et analysearbejde og dialog med KL og andre kommuner, idet 
det er en udfordring i en række kommuner. 
 
Overførselsudgifterne (primært førtidspension) i overslagsårene er under sti-
gende pres, hvor udviklingen i Svendborg følger udviklingen i KL’s tilskuds-
model. 
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Endvidere er der fortsat udgiftspres på området for udsatte børn og unge (Fa-
milieafdelingen).  
 
Endelig skal det nævnes, at der i 2019 er en negativ driftspulje på 20,5 
mio.kr. overført fra 2017, med forventning om tilsvarende driftsoverførsler til 
efterfølgende år, men hvor overførslerne de seneste år er vigende.  
 

På anlægssiden kan forventede faldende anlægsoverførsler i kommende år 
samt budgetlagte salgsindtægter presse budgettet yderligere. Direktionen an-
befaler anlægsbudgetter justeret jf. nedenfor. 
 
Direktionens budgetforslag 

 
Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 
2019, jf. budgetnotat af 14. august 2018 samt det forventede regnskab for 
2018 jf. foreløbig budgetkontrol pr. 30. juni 2018.  
 
Direktionens forslag ligger inden for den ramme for serviceudgifterne, der er 
aftalt mellem KL og regeringen. Kommunens serviceudgifter vil i forslaget 
ligge under den af KL udmeldte serviceramme.  
 
Forventede skatte- og tilskudsindtægter baseret på statsgaranti og indtægter 
fra skat og grundskyld er budgetlagt med uændret skatteprocent og grund-
skyldspromille. 
 
Selv om der i budgettet er taget højde for kendte merudgifter, er der fortsat 
en række risici, der kan udfordre budgettet. Bl.a. er 3 mia. kr. af statens til-
skud betinget af, at kommunerne under ét overholder servicevækstrammen, 
og 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne ligeledes overholder den aftalte 
anlægsramme. 
 

Den økonomiske udfordring 

 
Direktionen vurderer, at der må afsættes en udgiftspulje til kommunal medfi-
nansiering ud fra en risikobetragtning med 20 mio.kr. årligt, ligesom der må 
afsættes en årlig driftspulje 5 mio.kr. i 2019 stigende til 7,5 mio.kr. i 2020 og 
10 mio. kr. fra 2021 til udgiftspres vedr. uforudsete udgifter, temaer m.v., 
herunder vedr. Parkeringsordning, demografi, FGU og Geopark.  
 
Direktionen anbefaler, at der tages højde for aftalen om udgiftsreduktion via 
Modernisering og Effektiviseringsprogrammet (MEP) med 5 mio.kr. i 2020 og 
10 mio.kr. fra 2021, der allerede er reduceret i bloktilskuddet i disse år. Di-
rektionen forudsætter endvidere, at effektiviseringsprocenten på 0,35 også 
akkumuleres i 2022. 
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Direktionen forudsætter, at øvrigt udgiftspres fra 2020 på overførselsudgifter 
indarbejdes og medfinansieres via den afsatte råderumspulje, der således er 
fuldt anvendt.   
 

For at budgetforslaget for 2019-2022 lever op til den økonomiske målsætning 
vedr. ordinært driftsresultat og likviditet er det nødvendigt med yderligere 
budgetforbedring. Direktionen vurderer, at den som minimum må udgøre 
yderligere 20 mio.kr. årligt fra 2019 i form af udvalgsfordelte rammereduktio-
ner, herunder inddragelse af resterende finansieringskatalog og/eller andre 
tiltag. Jf. Effektiviseringsstrategien inddrages de indarbejdede puljer fra Mo-
derniserings- og Effektiviseringsprogrammet med yderligere 5 mio. kr. i 2020 
øget til 10 mio. kr. fra 2021 i den udvalgsfordelte rammereduktioner.  
 
Med Direktionens budgetforslag vil likviditeten i alle årene opfylde målsætnin-
gen. Det ordinære driftsresultat vil ligger under målsætningen på 130 mio.kr. 
i 2019, men derefter flugte niveauet, med en stigning i 2022. 
 

Investeringer og anlæg 

 

Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2019 er en samlet nettoanlægs-
ramme på 90,2 mio.kr. indeholdende primært innovativt energispareprojekt, 
trafiksikkerhed, investeringer i havnen samt løbende vedligeholdelse/renove-
ring af veje og bygninger. 
 
I direktionens anlægsforslag er budgettet justeret for perioden 2018 til 2022 
ud fra et bud på en mere realistisk periodisering, ligesom direktionen anviser 
konkrete forslag til delforligets anlægsreduktioner. 
 
Direktionens justering fremgår af vedlagte bilag med følgende konsekvenser 
for de enkelte budgetår for henholdsvis anlæg og afledt lånoptagelse: 
 
 

Anlæg - I 1.000 kr. Ovf. 2019 2020 2021 2022 I alt 

Revideret  0 114.266 83.458 89.425 59.399   346.548  

Oprindelige  53.976 90.226 79.508 60.403 62.435   346.548  

Difference  -53.976 24.040 3.950 29.022 -3.036   

- = Reduktion i forhold til de oprindelige rammer / + = Udvidelse i forhold til de oprindelige rammer 

 
 

Lånerammer - I 1.000 kr. Ovf. 2019 2020 2021 2022 I alt 

Revideret  0 -41.516 -42.752 -23.059 -10.546 -117.874 

Oprindelige  -29.435 -40.596 -29.498 -9.172 -9.172 -117.874 

Difference  29.435 -920 -13.254 -13.887 -1.374   

 

- = Reduktion i forhold til det oprindelige kasse træk / + = Udvidelse i forhold til de oprindelige kasse træk 
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Da nogle af projekterne er budgetlagt låneoptaget mv. vil det have følgende 
samlet konsekvens for kommunens likviditet: 
 

Difference - I 1.000 kr. Ovf. 2019 2020 2021 2022 I alt 

Anlæg -53.976 24.040 3.950 29.022 -3.036 0 

Låneramme 29.435 -920 -13.254 -13.887 -1.374 0 

Afdrag og ydelser 0 -1.430 -1.080 -410 -34 -2.954 

Deponi 8.836 -421 -421 -7.994 0 0 

Nettovirkningen på kassen -15.705 21.269 -10.805 6.730 -4.444 -2.954 

 

- = Reduktion i forhold til det oprindelige kasse træk / + = Udvidelse i forhold til de oprindelige kasse træk 
  
 
Direktionens konkrete forslag til udmøntning af anlægsreduktion jf. delforliget 
er følgende: 
 

 
Direktionens forslag til justeret anlægsbudget har som hovedsigte, at fast-
holde værdien af kommunale bygninger og anlæg både - brugsmæssigt og 
økonomisk - og understøtte havneudviklingen. Samtidig understreger Direkti-
onen vigtigheden af, at de budgetlagte puljer for ejendomssalg realiseres og 
salget intensiveres. 
 
I direktionens forslag fastholdes derfor det betydelige investeringsniveau i 
kommunens havne. Der er ikke afsat yderligere midler til Den Blå Kant mv. 
idet der endnu ikke foreligger mere konkrete projektforslag. Som udgangs-
punkt kan nye anlægsinvesteringer på havnen lånefinansieres.  
  
Der er ikke mulighed for at afsætte midler til andre nye anlægsprojekter, her-
under nedennævnte anlægstemaer, med mindre der omprioriteres indenfor 
den eksisterende anlægsramme eller findes midler via øget driftsoverskud, 
idet der for 2019 ikke er modtaget lånedispensation til søgte projekter. 
 

 
 

Delforlig
Reduktion af anlægsramme
I 1.000 kr.

2019 2020 2021 2022

Oplæg til fordeling af reduktion 10, 8, 6 
og 4 mio. kr.

Udvidelse af SCALA (overført fra 2018) -3.936

Trafiksikkerhed / Cykelfremme -1.030 -1.030 -1.030 -1.030

Elmaster -867 -867 -867

Ejendomsvedligehold -5.194 -6.231 -4.199 -2.167

I alt -10.160 -8.128 -6.096 -4.064
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Direktionen anbefaler til de politiske budgetforhandlinger at have fokus på de 
udarbejdede anlægstemaer:  

• kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet pga. ”bekæmpelse af parel-
lelsamfund” 

• investering i Arealeffektivisering pga. budgetlagte effektiviseringskrav 
og salgspuljer  

• udbygning til SG-huset 
• multikulturel arena ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup  

 

 
Finansiering og likviditet 

 
Budgetforslaget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.  
 
Det forudsættes, at kommunen får tildelt et finansieringsbidrag på 53,7 mio. 
kr., tilskud og udligning baseret på KL’s tilskudsmodel og et særtilskud på 
12,0 mio.kr. i alle årene. 
 
Direktionen har forudsat at salgsprovenuet fra NGF indgår i 2018, således at 
der fra 2019 frigives årligt 3 mio.kr. fra den deponeres andel over 10 år. I 
2019 betales 7 mio.kr. i afgift til staten. 
 
Lånoptagelse i direktionens forslag baseres på det tekniske budget, med ju-
stering for lånoptagelse pga. anlægsjustering. Det er meget væsentligt, at 
der opnås lånedispensation til lav likviditet på minimum 27 mio.kr. også i 
overslagsårene.  
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Resultatoversigt 2019-2022.  

 

I nedenstående resultatoversigt er direktionens forslag til 1. behandling af 
budget 2019-22 indarbejdet.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022

Indtægter i alt -3.756.000 -3.761.383 -3.847.889 -3.929.828 -4.013.469

Serviceudgifter i alt 2.533.600 2.495.935 2.482.846 2.491.804 2.467.955

Overførselsudgifter 1.128.700 1.133.529 1.141.338 1.150.687 1.154.375

Pris- og lønreserver 0 0 73.769 142.051 210.171

Driftsudgifter i alt 3.662.300 3.629.464 3.697.953 3.784.542 3.832.501

Renteudgifter 24.300 22.739 23.271 22.956 21.799

Resultat af ordinær virksomhed -69.400 -109.180 -126.665 -122.330 -159.170

Anlægsudgifter i alt 93.500 116.366 83.457 89.424 59.398

Pris- og lønreserver 0 0 1.669 3.613 3.636

Anlæg i alt 93.500 116.366 85.126 93.037 63.034

Resultat af skattefinansieret område 24.100 7.186 -41.539 -29.293 -96.136

 Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

Finansieringsoversigt i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 2022

Resultat af skattefinansieret område 24.100 7.186 -41.539 -29.293 -96.136

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 263.700 107.183 97.157 104.720 99.080

Lånoptagelse -266.100 -68.516 -69.751 -50.058 -37.545

Finansforskydninger -17.400 2.976 559 -9.373 -6.116

Ændring af likvide aktiver 4.300 48.829 -13.574 15.995 -40.718

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 135.000 108.435 90.807 89.597 101.958

+ = udgift, - = indtægt

Direktionens endelige oplæg til 1. behandling i balance

RESULTATOVERSIGT

BUDGET 2019-22 
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I nedenstående oversigt er vist indarbejdede ændringer i direktionens forslag 
i forhold til budgetnotat til byrådets budgetseminar 28. august 2018. 
 
 

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Kom. Medfinansiering 20.000 20.000 20.000 20.000

Overførselsudgifter 0 11.000 16.000 21.000

Øvrige temaer / udforudsete 5.000 7.500 10.000 10.000

Viderførsel af Moderniserings- og 

Effektiviseringsprogrammet -5.000 -10.000 -10.000

Viderførsel af eff.krav på 0,35% -8.500

Råderumspulje demografi nulstilles -10.002 -23.821 -23.821

Revurdering anlægsbudget inkl. 

overførsler fra 2018 24.040 3.950 29.022 -3.036

Revurdering anlægsbudget - lån -920 -13.254 -13.887 -1.374

Revurdering anlægsbudget - ydelser -1.430 -1.080 -410 -34

Revurdering anlægsbudget - deponi -421 -421 -7.994

Salg Nature Energy 4.604 -3.070 -3.070 -3.070

Ændring i ft. Budgetseminar

Særtilskud -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Lån likviditet 6.000 -2.810 -2.810 -2.810

Ydelser lån lav likviditet -314 -481 -187 107

Rammebesparelse pulje ØK -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Tillægsebevilling pr. 30.6.2018 0 0 0 0

Revision lån, renter og afdrag -622 -420 -85 -77

Tilpasning L&C vedr. FGU -231 1.470 3.952 3.743

Nustilling af bufferpulje (prisreg.) -182 -269 -281 -281

Flexboliger Byr. 28.8.18 - anlæg 6.900

Flexboliger Byr. 28.8.18 - anlæg/salg -4.800

Flexboliger Byr. 28.8.18 - drift (fra 2017 SSU) -2.100

I alt 29.524 -18.887 -9.571 -24.153

 



DRIFT

1.000 kr. + = udgift, - = indtægt

Budget 2019

Svendborg Kommune I alt 3.641.886

Miljø- og Naturudvalget 14.330

Teknik- og Erhvervsudvalget 263.234

Serviceudgifter: 272.672

Center for Ejendomme og Teknisk Service 233.655
 Trafik og infrastruktur 83.950
 Ejendomsservice 114.080
 Kommunale ejendomme 31.602
 Havne og færger 4.022

Byg 7.712
Plan, erhverv og iværksætteri 31.305

Plan 8.651
Erhverv og iværksætteri 9.072
Bosætning 13.581

Overførselsudgifter: -9.438
Center for Ejendomme og Teknisk Service -9.438

Ejendomsservice 1.729
Kommunale ejendomme -11.167

002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 978.638

Serviceudgifter: 75.609

Jobcenter og Borgerservice 75.609
Jobcenter og Borgerservice 74.510
Øvrige serviceudgifter 986
Integrationsråd 113

Overførselsudgifter: 903.030

Beskæftigelsesindsats 30.555
Sociale ydelser 361.485
Integration 42.071
Forsikrede ledige 121.787
Førtidspension 275.461
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 71.672

Børne- og Ungeudvalget 943.579

Serviceudgifter: 938.778

Skoleområdet 495.561
Dagtilbud 232.361
Familie og uddannelse 210.856

Familie 156.371
Specialundervisning for voksne 20.130
Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.214
Specialinstitutioner 1.933
Rammeinstitutioner -6.167
Administration 28.257

Overførselsudgifter: 4.801

Familie og uddannelse 4.801



DRIFT

Kultur- og Fritidsudvalget 76.314

Serviceudgifter: 76.314

Kultur og Fritid 40.855
Undervisnings- og Kulturinstitutioner 35.459

005 Social- og Sundhedsudvalget 1.171.159

Serviceudgifter: 950.382

Ældreområdet 564.296
Socialområdet 302.771
Sundhedsfremme og forebyggelse 83.315

Overførselsudgifter: 220.777

Socialområdet -6.359
Sundhedsfremme og forebyggelse 227.136

Økonomiudvalget 194.632

Serviceudgifter: 176.707

Administration 124.640
IT 42.661
Beredskab og indsatsledelse 9.407

Overførselsudgifter: 17.924

Seniorjob 17.924
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Notat 
 
 
 

 
 

Aftale om kommunernes økonomi i 2019 

 
Den 7. juni 2018 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale 
om kommunernes økonomi i 2019.  
 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fortsætter.  Dette 
indebærer effektiviseringer indenfor den kommunale sektor på årligt 1,0 
mia. kr. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt indenfor den 
offentlige sektor.  For 2019 er regeringen og KL blevet enige om at de 0,5 
mia. kr. tilbageføres til kommunernes serviceramme.  Derudover løftes 
servicerammen med 1,2 mia. kr. til styrket velfærd og 0,4 mia. kr. vedr. 
klippekortspuljen. 
 
Den samlede ramme for kommunernes serviceudgifter i 2019 udgør 
herefter i alt 251,9 mia. kr. 
 
For kommunernes anlægsudgifter er rammen hævet med på 800 mio. kr. 
i forhold til det aftalte niveau for 2018. Rammen for anlæg udgør herefter 
17,8 mia. kr. for 2019. 
 
Af det samlede bloktilskud er 3 mia. kr. gjort betinget af at kommunerne 
under ét overholder servicerammen og 1 mia. kr. gjort betinget af at 
anlægsrammen overholdes. 
 
Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. videreføres i 2019.  
 
Aftalen i sin fulde ordlyd er gengivet efterstående i budgetmappen. 
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Hovedpunkter i aftalen 
 

♦ Rammen for serviceudgifter udgør 251,9 mia. kr. Der er sket et løft 
på 1,2 mia. kr. til borgernær service og klippekortpuljen på 0,4 
mia. kr. er også lagt ind i bloktilskuddet. 

♦ Moderniserings- og effektiviseringsbidraget udgør årligt 1,0 mia. kr. 
Der er forlods lagt 0,5 mia. kr. ind i bloktilskuddet. For 2019 fik 
kommunerne lov til også at beholde de øvrige 0,5 mia. kr.  

♦ Rammen er derudover forøget med 60 mio. kr. til initiativer i 
forbindelse med programmet ”En værdig Død” og 60 mio. kr. til 
”Aflastning af pårørende”.  

♦ 3,0 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af aftaleoverholdelse 
vedr. serviceudgifterne for kommunerne samlet set. 

♦ Anlægsniveauet er løftet med 0,8 mia. kr. til 17,8 mia. kr. Af 
kommunernes samlede bloktilskud er 1 mia. kr. betinget af 
aftaleoverholdelse i budgetsituationen vedr. anlægsudgifter. Der er 
ingen regnskabssanktion vedr. anlægsudgifterne men dog øget 
opmærksomhed på aftaleoverholdelse. 

♦ Niveau for kommunal medfinansiering af sygehusdrift udgør 22,4 
mia. kr. 

♦ Ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til generel styrkelse af 
likviditeten bevares for 2019.  

♦ Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner udgør for 
2019 300 mio. kr.  Dette er 50 mio. kr. lavere end puljen for 2018. 

♦ Der er for 2019 ikke nogen særskilt pulje til skatteforhøjelser.  
♦ Tilskudsordning til kommuner, der sætter skatterne ned, udgør 250 

mio. kr. 
♦ Lånepuljer udgør samlet 1,35 mia. kr. heraf 500 mio. kr. til 

kommuner med lav likviditet. 
♦ Der foretages en midtvejsregulering på 2,2 mia. kr. i 2018 vedr.  

overførselsudgifter.   
 

 
 
Serviceudgifter 
 
Opgørelse af servicerammen: 
 

Udgiftsloft 2019 (jf. Økonomiaftale 2018) 245.6322
Tekniske forhold: 
Ændret P/L-regulering for 2018 -7255
P/L-regulering 2018/19 4.8988
Initiativer En Værdig død 600
Initiativer Aflastning af pårørende 600
Øvrige tekniske korrektioner -711
Teknisk udgangspunkt 249.8544
Omlægning af pulje til klippekortordning 4000
Styrket velfærd, herunder sundhed og ældre 1.7000
Servicerammen i 2019 251.9344

 
 
Udgangspunktet for beregning af serviceudgiftsrammen for 2019 er det 
aftalte niveau for 2018. Servicerammen var på forhånd reduceret med 0,5 
mia. kr. For 2019 er regeringen og KL blevet enige om at de 0,5 mia. kr. 
tilbageføres til kommunernes serviceramme. Udgangspunktet var således 
245,6 mia. kr. Der korrigeres først for det lavere P/L-skøn i 2018 svarende 



 

 

til -0,7 mia. kr.  Udviklingen i P/L fra 2018 til 2019 skønnes til 2,0 % eller 
4,9 mia. kr. 
 
Tekniske korrektioner til rammen udgør -71 mio. kr. som primært er 
korrektioner til tidligere års aktstykker (DUT-sager og andre 
reguleringer). Rammen er derudover forøget med puljerne fra 
Finansloven for 2018 på 60 mio. kr. til finansiering af initiativerne i ”En 
værdig Død” og 60 mio. kr. til aflastning af pårørende. Det tekniske 
udgangspunkt udgør herefter 249,9 mia. kr. Dertil kommer det aftalte løft 
i servicerammen på 1,7 mia. kr. og puljen til klippekortordning på 400 
mio. kr., der fra 2019 indregnes i bloktilskuddet.  
 
Kommunernes serviceramme for 2019 udgør således i alt 251,9 mia. kr. 
Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af lov- og cirkulære-
programmet, som for 2019 medfører, at servicerammen forøges med 
yderligere 53 mio. kr.  
 
I aftalen er der i lighed med tidligere års aftaler indbygget en evt. sanktion 
overfor kommunerne, idet 3 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud 
er gjort betinget af at kommunerne under ét overholder serviceloftet for 
2019 
 
 
Anlæg 
Det er i kommuneaftalen forudsat, at de kommunale anlægs-
investeringer i 2019 må udgøre 17,8 mia. kr. (i løbende priser). Der er 
tale om et lidt højere niveau i forhold til 2018, hvor anlægsrammen 
udgjorde 17,0 mia. kr. Det reelle løft af rammen udgør 460 mio. kr., idet 
P/L for anlæg fra 2018 til 2019 udgør 2,0 %.  Resten af løftet på 800 mio. 
kr. kan henføres til P/L-reguleringen for 2018/19. 
 
Der er i lighed med aftalen for 2018 fastsat et loft over de kommunale 
anlægsinvesteringer, idet 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud 
er gjort betinget af at loftet over anlægsinvesteringer overholdes for 
kommunerne under ét i budgetsituationen.  
 
Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for 
kommuneaftalen, at den aftalte anlægsramme i 2018 overholdes i både 
budget- og regnskabssituationen. 
 

Ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten 
Aftalen for 2019 viderefører det ekstraordinære tilskud til styrkelse af 
kommunernes generelle likviditet, som blev indført i 2015. Det er for 2019 
aftalt, at likviditetstilskuddet udgør 3,5 mia. kr. 

Tilskuddet fordeles efter de økonomiske forhold i kommunerne på 
følgende måde: 

• 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter 
indbyggertal. 



 

 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt 
underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et 
beskatningsgrundlag (statsgarantiens forudsætninger) under 170.000 
pr. indbygger. 

På baggrund heraf er der beregnet et ekstra likviditetstilskud på 53,7 mio. 
til Svendborg Kommune. 
 
 
Særtilskud  
Aftalen for 2019 indebærer, at særtilskudspuljen til vanskeligt stillede 
kommuner i 2019 udgør 300 mio. kr. Svendborg Kommune har fremsendt 
ansøgning om at få del i denne pulje. 58 øvrige kommuner har også 
ansøgt om særtilskud fra denne pulje. I alt er der indsendt ansøgninger 
på over 2 mia. kr. 

Der forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommunens 
ansøgning inden udgangen af august 2018. 
 

Midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud for 2018 
De foreløbige skøn for kommunernes overførselsudgifter i 2018 er nu ca. 
2,2 mia. kr. lavere end på tidspunktet for indgåelse af kommuneaftalen 
for 2018. Derudover har P/L-udviklingen fra 2017 til 2018 været lavere 
end tidligere forudsat. Dette svarer til en regulering på 0,7 mia. kr.   
 
I forhandlingerne mellem KL og regeringen blev det aftalt, at der på den 
baggrund skal ske en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2018 på i 
alt 2,9 mia. kr.   

Bloktilskud 
Bloktilskuddet til kommunerne er for 2019 fastsat til 61,9 mia. kr. og er 
sammensat således: 
 

 Mio. kr. 

Bloktilskud før aftale 78.436 

P/L regulering 1.490 

Balancetilskud  -12.930 

Budgetgaranti  -4.946 

Lov- og cirkulæreprogram m.v. 96 

Andre reguleringer -43 

Bloktilskud 2019 62.103 



 

 

Bloktilskuddet fremkommer som en fremskrivning af bloktilskuddet for 
2018 med pris- og lønreguleringen samt skøn over kommunernes 
indtægter fra budgetgarantien og lov- og cirkulæreprogrammet. 

Balancetilskuddet er den forhandlingsstørrelse, som i sidste ende får 
regnestykket om de kommunale udgiftsrammer og finansieringen til at gå 
op. Balancetilskuddet er for 2019 negativt dvs. at for kommunerne under 
ét forventes skatteindtægterne at overstige udgifterne. Alle væsentlige 
forhold, som har betydning for kommunernes egen evne til at finansiere 
de aftalte udgifter, indgår i opgørelsen af balancetilskuddet. Det 
ekstraordinære finansieringstilskud indgår ikke i balanceberegningen, da 
det anses for at være et særtilskud. 

Budgetgarantien dækker ”de budgetgaranterede udgiftsområder”, som 
omfatter:  

• Kontant- og uddannelseshjælp 

• Revalidering 

• Kontantydelse  
• Ledighedsydelse 

• Førtidspension 

• Erhvervsgrunduddannelse 

• Ressourceforløb 

• Jobafklaringsforløb 

• Driftsudgifter til aktivering mv. 
• Jobrotation 

• Løntilskud 
• Integrationsudgifter 

Ovenstående udgifter er typisk afhængig af udviklingen i de generelle 
konjukturer hvorfor den enkelte kommune typisk ikke selv kan påvirke 
udviklingen på disse områder. Derfor foretages der en årlig regulering af 
bloktilskuddet.  

Lov- og cirkulæreprogrammet medfører, at bloktilskuddet til kommunerne 
reguleres, således at de afledte udgifter af nye lov- og regelændringer i 
princippet er udgiftsneutrale for kommunernes økonomi set under ét. Der 
er derfor ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem udgiftsvirkningen 
i den enkelte kommune og den andel af tilskuddet, som kommunen 
modtager eller beskæres for. 

Låneadgang  
Der er afsat lånepuljer på i alt 1.350 mio. kr. i 2019. Puljerne fordeler 
sig således: 

• Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. 
(Svendborg Kommune har ansøgt om 36,3 mio. kr.)  

• Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt 
stillede kommuner. (Svendborg Kommune har ansøgt om 45,0 

mio. kr.)  



 

 

• Lånepulje på 250 mio. kr. til effektiviseringer med dokumenteret 
effektiviseringspotentiale. (Svendborg Kommune har ansøgt om 

9,7 mio. kr.) 

• Lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for større 
strukturelle investeringer på borgernære områder. (Svendborg 
Kommune har ansøgt om 44,0mio. kr.) 

Der forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på låne-
ansøgningerne vedr. div. lånepuljer inden udgangen af august 2018.  
 
 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 
Det er mellem KL og regeringen aftalt, at omprioriteringsbidraget 
erstattes af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med 
en målsætning om årligt at kunne spare 1 mia. kr. hvoraf 0,5 mia. kr. 
reserveres til prioritering bredt i den offentlige sektor. 
 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er omsat til en række 
initiativer, der falder indenfor følgende tre indsatsområder:  

• Regelforenkling og styring 
• Effektiv drift 
• Indkøb og digitalisering 

 
Regelforenkling og styring: 

Initiativer i forhold til regelforenkling og afbureaukratisering samt bedre 
styringsmuligheder særligt på det specialiserede socialområde. 
Kategorien indeholder tiltag, der vurderes at kunne frigøre 525 mio. kr. i 
kommunernes økonomi. Nedenfor er nævnt udvalgt initiativer: 
 

o Forenkling af LAB-loven (lov om aktiv beskæftigelsesindsats) 
o En samlet handleplan på social- og beskæftigelsesområdet 
o Bedre styringsmuligheder på socialområdet 
o Kommunernes regelforenklingsforslag 
o Erfaringer fra Frikommuneforsøgene 

 
Effektiv drift: 

På baggrund af interviews med en række kommuner er der udarbejdet et 
inspirationskatalog med konkrete værktøjer og anbefalinger til hvordan 
opgaveløsningen kan effektiviseres. Kategorien indeholder tiltag, der 
vurderes at kunne frigøre 350 mio. kr. i kommunernes økonomi: 
 

o Organisering af løn- og bogholderifunktionen i kommunerne 

o Facility management 
o Kommunale samarbejder 

 
 
Indkøb og digitalisering: 

I denne kategori findes en række fællesoffentlige initiativer på indkøbs- 
og digitaliseringsområdet. Kategorien indeholder tiltag, der vurderes at 
kunne frigøre 125 mio. kr. i kommunernes økonomi. 
 
 



 

 

o Fælles statslige og kommunale indkøbsaftaler 
o Forskuds- og årsopgørelsesdata stilles til rådighed for 

kommunerne. Dermed kan KMD indkomst udfases. 
o Digitalt understøttet genoptræning. 

 
 
Pulje til skattenedsættelser 
Regeringen har en ambition om at sænke skattetrykket i Danmark. For 
at understøtte dette etableres der en tilskudsordning på 250 mio. kr. 
til kommuner, som nedsætter indkomstskatten, grundskylden eller 
dækningsafgift på erhvervsejendomme i 2019.  
 
 
Øvrige elementer i aftalen 
Af øvrige emner i årets kommuneaftale kan kort nævnes: 
 

♦ Kommunerne tilføres midler til at indføre nye initiativer som led i 
dagtilbudsaftalen ”Stærke dagtilbud”.  

♦ Indførelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU), der skal 
forenkle og styrke indsatsen over for unge under 25 år, der ikke 
har gennemført en ungdomsuddannelse. 

♦ Fra 1. juli 2018 indføres en ret for borgerne til frit valg af 
genoptræning. Borgeren har ret til valg af privat leverandør af 
genoptræning efter 7 kalenderdage fra udskrivning.   

♦ Regeringen forventer i efteråret 2018 at fremsætte lovforslag om 
en forenklet beskæftigelsesindsats.  

♦ Forenkling af erhvervsfremmesystemet. Klar opgavefordeling 
mellem kommuner og de nye erhvervshuse. Udviklingsbidraget til 
regionerne midtvejsreguleres i 2019 som følge heraf.  

♦ Differentieret størrelse af grundkapitalindskud til almene 
familieboliger.  

♦ Fokus på kompetenceudvikling for ledere og undervisere i 
folkeskolen. 

♦ Beslutningskompetencen vedr. kystsikring og klimatilpasning 
samles i kommunerne. 

♦ Der etableres en statslig finansieret overgangsordning på 1,1 mia. 
kr. for de kommuner, der rammes af tab på udligning som følge af 
reviderede uddannelsesdata for udlændinge 

  



 

 

 
Økonomiske konsekvenser af enkeltposter på lov- og 
cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer. 
 
Kommunernes bloktilskud indeholder kompensation for den udgifts- eller 
indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer, som er 
vedtaget siden sidste års aktstykke i Folketingets Finansudvalg.   
 
Initiativerne i årets lov- og cirkulæreprogram kan have betydning for 
kommunens serviceudgifter og/eller overførselsudgifter. I det følgende er 
det kun initiativer, der har betydning for serviceudgifterne, som omtales. 
Bevillingerne til de respektive udvalg reguleres med udgangspunkt i 
beskrivelserne i KL’s budgetvejledning G.3-2. 
 
Den forholdsmæssige andel af de aftalte reguleringer for serviceudgifter i 
lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige reguleringer er for Svendborg 
Kommune beregnet til 1,011 pct.  
 
 
Fordelingen på de politiske udvalg:  
 

 (tkr.) 2019 2020 2021 2022 

Børne- og Ungeudvalget 73 4.275 6.818 6.818 

Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget 

187 226 224 224 

Miljø- og Naturudvalget 43 40 -106 -106 

Social- og 
Sundhedsudvalget 

2.237 2.237 2.279 2.279 

Teknik- og 
Erhvervsudvalget  

89 89 88 88 

Økonomiudvalget 877 693 693 693 

Total 3.506 7.561 9.995 9.995 

 
 
Ovenstående oversigt viser nettoeffekten af lovændringerne indenfor de 
enkelte udvalgsområder. Efter gældende praksis er det som udgangs-
punkt kun lovændringer med en udgifts- eller indtægtsvirkning på over 
100.000 kr., som indarbejdes i budgettet. Denne ”bagatelgrænse” har 
været gældende i en længere årrække. 
 
I det tilfælde af at de lokale forudsætninger viser sig at afvige i forhold til 
de overordnede forudsætninger på landsplan, rejses dette som et særskilt 
problem enten i forbindelse med den økonomiske rapportering for 2019 
og/eller ved budgetlægningen for 2020.  
 
Specificeret oversigt over reguleringerne fremgår af oversigten på de 
følgende sider: 
  



 

 

 
 
 
Pol. Udvalg   2019 

tkr. 

2020 

tkr. 

2021 

tkr. 

2022 

tkr. 

Note 

 

Økonomiudvalget Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 
502 af 23. maj 2018 om supplerende 
bestemmelser til forordning om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger 
(databeskyttelsesloven) 

 

877 693 693 693 (1) 

Børne- og 
Ungeudvalget 

Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring 
af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen 
(Styrket kvalitet i dagtilbud, øget 
fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) 

387 360 355 355 (2) 

Social- og 
Sundheds- 
udvalget 

Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af 
lov om social service, lov om socialtilsyn 
og lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område (Udvidelse af 
varsling ved afgørelser om frakendelse 
eller nedsættelse af hjælp efter lov om 
social service) 

176 176 176 176 (3) 

       
Social- og 
Sundheds- 
udvalget 

Forbedret tandsundhed for de svageste 
ældre. 

0 0 -107 -107    (4) 

Social- og 
Sundheds- 
udvalget 

Lov nr. 557 af 29. maj 2018 om ændring 
af sundhedsloven, lægemiddelloven og 
lov om kliniske forsøg med lægemidler 
(Frit valg til genoptræning) 

 
773 

 
773 

 
773 

 
773 

 
(5) 

Social- og 
Sundheds- 
udvalget 

Lov nr. 559 af 29. maj 2018 om ændring 
af lov om social service (Forebyggelse af 
konkurser på hjemmehjælpsområdet) 

222 222 222 222 
 

(6) 

Beskæftigelses- 
og Integrations-
udvalg 

Forenkling af den økonomiske styring af 
beskæftigelsesindsatsen. 

187 226 224 224 (7) 

Børne- og 
Ungeudvalget 
 

L 199 af 29. maj 2018 om forslag til lov 
om forberedende grunduddannelse mv. 
(Ny forberedende grunduddannelse)  

-314 3915 6463 6463 (8) 

Miljø- og 
Naturudvalget 

Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 
2016 med de ændringer, der følger af § 
39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og 
af § 1 i lov nr. 204 af 28. februar 2017 
(husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 
916 af 23. juni 2017 om godkendelse og 
tilladelse m.v. af husdyrbrug 
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).  

-109 -112 -106 -106 (9) 

       
Miljø- og 
Naturudvalget 

Bekendtgørelse nr. 209 af 12. marts 2018 
om udpegning af drikkevandsressourcer. 

 

153 153 0 0   (10) 

Teknik- og 
Erhvervsudvalget 

Lov nr. 315 af 25. april 2018 om ændring 
af lov om trafikselskaber (individuel 
handicapkørsel for blinde og stærkt 
svagsynede) 
 

342 342 341 342 (11) 

 Lov- og cirkulæreprogram i alt 973 1.159 1.159 1.159  



 

 

 
 
Noter: 
Ad (1): 
Den 25. maj 2018 trådte EU’s databeskyttelsesdirektiv i kraft. De nye regler om 
databeskyttelse stiller større krav til kommunernes opbevaring og håndtering af 
persondata. Kommunerne vil som følge heraf få meromkostninger ligesom der må 
forventes øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Der er derfor afsat 
midler til de nye opgaver hos kommunerne.  
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 9) 
 
Ad (2): 
Kommunerne tilføres midler til at indføre nye initiativer som led i dagtilbudsaftalen 
”Stærke dagtilbud”. Midlerne går primært til at sikre forældrene fleksibilitet og 
friere valg. Desuden initiativer, der skal skabe bedre sammenhæng i 
kommunernes indsatser for de 0-6 årige og forbedre kvaliteten i private 
pasningsordninger. 
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 18) 
 
Ad (3): 
Det er forudsat i Servicelovens §3a, stk. 1 at en række kommunale afgørelser om 
frakendelse eller nedsættelse af hjælp på det specialiserede børne- og 
voksenområde skal varsles med mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af 
afgørelsen. Under udvalgsbehandlingen i Folketinget udvides varslings-
bestemmelsen således, at der i de tilfælde hvor der klages til Ankestyrelsen, først 
skal ske effektuering af kommunernes afgørelser, når varslingsperioden på 14 
uger er udløbet jf. Servicelovens § 3a, stk. 2. Dette giver øgede administrative 
udgifter i kommunerne. 
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 19) 
 
Ad (4): 
Med satspuljeaftalen for 2017-2020 blev der afsat midler i perioden til at forbedre 
tandsundheden bland de svageste ældre. Da der er tale om en firårig bevilling 
videreføres dette initiativ ikke efter 2020. Det udgår derfor fra 2021 og frem.  
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 27) 
 
Ad (5): 
Med vedtagelsen af Finansloven for 2018 blev der indført frit valg til genoptræning 
i de tilfælde hvor kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af 
genoptræningsforløbet inden for syv dage efter at borgeren er udskrevet fra 
sygehuset med en genoptræningsplan. Dette vil medføre merudgifter for 
kommunerne. 
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 32) 
 
Ad (6): 
En ændring af Serviceloven udmønter den politiske aftale om initiativer til at 
forebygge konkurser i ældreplejen. Lovændringen indebærer også krav om 
beredskabsplaner, krav om bankgaranti og krav om egnethedskriterier for private 
leverandører. Disse øgede krav forudses at medføre højere priser fra de private 
leverandører og dermed kommunale merudgifter. 
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 35) 
 
 
Ad (7): 
Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen.  
Som led i den politiske aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke er det aftalt, 
at finansieringen heraf skal komme fra en finansieringsomlægning af aktiverings-
indsatsen i kommunerne herunder afskaffelse af de to driftslofter og den statslige 



 

 

refusionsordning for driftsudgifter til aktivering. Til gengæld skal kommunerne 
gives friere rammer til at tilrettelægge aktiveringsindsatsen og anvende andre 
metoder end i dag. Dette vil medføre ekstra udgifter til samtaler mv. med de 
ledige og yderligere opsøgende arbejde mht. at skaffe praktikpladser mv.  
Budgetvejledning G.3.2. pkt. 50) 
 
 
Ad (8): 
Forberedende Grunduddannelse er for unge 25 år, der har brug for en 
forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en 
række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, Erhvervs-
grunduddannelse og Forberedende voksenundervisning. Herved sparer 
kommunerne udgifter til tilskud til produktionsskoler mv. Omvendt vil der være 
ekstra udgifter til kontaktpersonordning, praktikpladsopsøgende indsatser og 
afsøgningsforløb. Samlet forventes der mindreudgifter i 2019 og fra 2020 og frem 
merudgifter, da kommunerne så skal betale bidrag til drift af FGU. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 53) 
 
Ad (9) 
Den 1. august 2017 trådte den nye lov om godkendelse af husdyrbrug i kraft. Med 
loven overgår reguleringen af arealer til generelle regler og er således ikke 
længere en del af kommunens godkendelsesarbejde. Fremtidigt tidsforbrug i 
forbindelse med kommuners godkendelse af husdyrbrug forventes derfor at blive 
lavere. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 56) 
 
Ad (10) 
Bekendtgørelsen vedrører kommunernes arbejde med indsatsplanlægning mv. og 
drift af koordinationsforum. Den hidtidige finansiering af indsatsplanlægningen 
dækkede kun perioden 2009-2017, men med lovændringen blev opgaven 
forlænget til også at omfatte perioden 2018-2020.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 57) 
 
Ad (11) 
Med loven udvides adgangen til individuel handicapkørsel til også at omfatte 
blinde og svagtseende. Loven træder i kraft fra 1. juli 2018. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 61) 
  



 

 

 
 
Andre reguleringer 
I forbindelse med kommuneaftalen er der også sket regulering vedr. 
initiativer, der ikke indgår i lov- og cirkulæreprogrammet. I det omfang 
kommunen er handlepligtig, er de indarbejdet som nye finansierede 
udgifter og indeholdt i basisbudgettet.  
 
I nedenstående oversigt er vist de øvrige reguleringer, som er medtaget 
i basisbudgettet. 
 
 

Pol. Udvalg  2019 
tkr.  

2020 
tkr. 

2021 
 tkr. 

2022 
 tkr. 

Note 

Social- og 
Sundhedsudvalget 

Kræftplan IV 
0 0 149 149 (1) 

Social- og 
Sundhedsudvalget 

Aflastning af pårørende 
619 619 619 619 (2) 

Social- og 
Sundhedsudvalget 

En værdig død 
619 619 619 619 (3) 

Social- og 
Sundhedsudvalget 

Sygebesøg og 
samtaleterapi i almen 
praksis 

-120 -120 -120 -120 (4) 

Teknik- og 
Erhvervsudvalget 

Fællesoffentlig digital 
erhvervsfremmeplatform -253 -253 -253 -253 (5) 

Social- og 
Sundhedsudvalget 

Frit valg af genoptræning 
-52 -52 -52 -52 (6) 

 I alt 813 813 962 962  

 
 
Ad (1): 
Kræftplan IV har kørt i nogle år nu. Tidligere er der afsat midler til og med 2020 
og nu er det endelige niveau nået. Der sker derfor en regulering til det permanente 
udgiftsniveau. 
(Budgetvejledning G.3-2, pkt. 71) 
 
Ad (2): 
Med finansloven for 2018 er der afsat en årlig pulje på 60 mio. kr. fra 2018 og 
frem med henblik på at understøtte kommunernes indsats med aflastning af 
pårørende. Kommunerne forpligtes til i deres værdighedspolitik at beskrive 
hvordan kommunen understøtter de pårørende.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 73) 
 
Ad (3) 
Med finansloven for 2018 er der afsat en årlig pulje på 60 mio. kr. fra 2018 og 
frem med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at skabe en 
værdig død for ældre borgere.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 74) 
 
Ad (4) 
Dette er en teknisk korrektion af et initiativ i forbindelse med Økonomiaftalen for 
2016. Her blev den kommunale servicerammen udvidet og ydelser bortfaldt inden 
for KMF. Med den seneste overenskomst mellem Regionerne og PLO går man 
tilbage til gammel praksis (før 2016) dvs. udgifterne som kommunerne skal betale 
fremover indgår under KMF og dermed nedskrives servicerammen. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 75). 
 



 

 

Ad (5) 
I årets økonomiaftale er regeringen og KL blevet enige om at kommunerne som 
et element i erhvervsfremmesystemet skal omprioritere 25 mio. kr. fra den lokale 
erhvervsfremmeindsats til finansiering af en national erhvervsfremmeplatform. 
Kommunernes bloktilskud nedsættes derfor med 25 mio. kr. årligt fra 2019. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 76). 
 
Ad (6) 
Der sker en negativ regulering af bloktilskuddet på 5,1 mio. kr. i 2019 til 
finansiering af etableringen af den nationale rammeaftale med private 
leverandører på genoptræningsområdet. Dette initiativ skal ses i sammenhæng 
med initiativet vedr. frit valg af genoptræning, som er omtalt under lov- og 
cirkulære (se note 5 under lov- og cirkulære) 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 79). 
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Aftale om kommunernes 
økonomi for 2019 
Nyt kapitel 

 
7. juni 2018 

 
1. Indledning 
  
Regeringen og KL er enige om, at aftalen om kommunernes økonomi for 2019 indebærer et 
løft, som sikrer gode muligheder for at udvikle den kommunale service til gavn for borgerne. 
Parterne er samtidig enige om, at det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram 
udgør en stærk og gensidigt forpligtende ramme for det. 

Kommunerne er et centralt omdrejningspunkt for borgerens møde med den offentlige sektor. 
Indsatsen i kommunerne har betydning for, at børnene får en god start på livet, og at de unge 
kommer godt i gang med uddannelse og arbejde. For at den ledige kommer hurtigt i beskæf-
tigelse, at de ældre borgere får en værdig alderdom, og at borgerne med behov for støtte 
hjælpes videre på rette vej.  

Hertil er kommunerne det lokale omdrejningspunkt for erhvervsfremme, hvor virksomheder 
skal opleve en enkel og effektiv hjælp. Parterne enige om en ny og fokuseret erhvervsfrem-
meindsats med en stærk kommunal forankring.  

Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af en stærk, decentral offentlig sektor og af 
velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner. Derfor prioriteres midler til 
styrkelse af den borgernære velfærd, ligesom parterne vil arbejde tæt sammen om en klar 
retning for omstilling, nytænkning og udvikling af den borgernære velfærd i de kommende år.  

Samarbejdet skal særligt styrke den sammenhængende indsats for borgere mellem 0 og 18 
år og udvikle en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse behov, hvor borgernes 
vilje til at mestre eget liv skal være grundstenen i en bedre og mere effektfuld indsats.  

Regeringen og KL er enige om, at fundamentet for at udvikle den borgernære service er en 
udstrakt og tillidsbaseret mål- og rammestyring, hvor der fra centralt hold fastsættes mål for 
udviklingen på de store velfærdsområder, og hvor der samtidig gives stor frihed til lokalt at 
finde de bedste veje til at nå målene uden detaljerede og bureaukratiske procesregler. 

  

Regeringen 
KL 
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2. Kommunernes økonomiske rammer for 2019 
 
Regeringen og KL er enige om, at der med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles 
moderniserings- og effektiviseringsprogram samlet kan frigøres 1 mia. kr. i 2019. Heraf frigø-
res 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor.  
 
Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2019. 
Udgiftsloftet indebærer en nedregulering på 0,5 mia. kr. Regeringen og KL er enige om at 
løfte dette udgangspunkt med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder for at understøtte den 
nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for 
ældre borgere. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 251,9 mia. kr. Hertil 
kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv. 
 
Regeringen og KL er enige om, at de resterende 0,5 mia. kr. frigjorte midler fra modernise-
rings- og effektiviseringsprogrammet i 2019 samt 0,1 mia. kr., som frigøres ved konsolidering 
af kommunernes opgaver til erhvervsservice, målrettes til borgernær velfærd.  
 
Derudover prioriteres 0,6 mia. kr. i 2019 til målrettede løft af bedre bemanding i 
hjemmeplejen og på plejehjem, en værdig død og bedre hjælp til pårørende som forudsat 
med finansloven for 2018. Endvidere omlægges puljen til klippekort til ekstra hjælp til 
plejehjemsbeboere på 380 mio. kr. til bloktilskuddet i 2019 med henblik på at understøtte en 
værdig ældrepleje. Det vil spare kommunerne for bureaukrati.   

På den baggrund er regeringen og KL enige om, at aftalen indebærer et løft, som sikrer gode 
muligheder for, at kommunerne i 2019 kan udvikle den kommunale service til gavn for bor-
gerne. 
 
Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at igangsætte nye initiativer i det fælles 
moderniserings- og effektiviseringsprogram, der kan understøtte den fortsatte udvikling af 
den kommunale service og muliggøre det samlede ambitionsniveau på 1 mia. kr. i 2020. 
Initiativerne vil have fokus på forenkling af kommunernes rammer og styrket styring, effektiv 
drift gennem samarbejde og nye organiseringer samt bedre indkøb og øget digitalisering. 

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2019 udgør 17,8 mia. kr. 
Dette indebærer et løft i forhold til aftalen for 2018. 
 
De kommunale investeringers primære hensyn er at understøtte den borgernære velfærd. 
Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at de kommunale investeringer i højere 
grad skal målrettes investeringer i de fysiske rammer for den borgernære velfærd, og at dette 
vil blive afspejlet i den kommunale budgetlægningsproces.  
 
Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviserings-
potentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. Derudover afsættes en 
lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer 
på de borgernære områder. 
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Regeringen og KL er enige om at igangsætte et fælles arbejde for at afdække konsekvenser-
ne af den nuværende styring af de kommunale udgifter og indtægter til køb af jord og ejen-
domme. Arbejdet skal afdække forslag til justering af styringen, som ikke forringer den fi-
nanspolitiske styring af de offentlige investeringer.  

Kommunernes regnskabsresultat for 2017 og de seneste års overskridelser af de aftalte 
anlægsrammer svækker troværdigheden om aftalesystemet og styringen af den samlede 
offentlige økonomi. Regeringen og KL er derfor enige om, at det er en central forudsætning 
for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2019 
overholdes i budgetterne og regnskaberne.  

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de 
kommunale investeringer i 2019. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget 
af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægs-
ramme. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftale-
overholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2019. 
 
Regeringens ambition er at sænke skattetrykket. Regeringen og KL er enige om at understøt-
te skattenedsættelser i den enkelte kommune, hvorfor der etableres en tilskudsordning til 
skattenedsættelse på 250 mio. kr. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenu-
tabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022. Hvis der gennemføres skattenedsæt-
telser på over 250 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. 

Hvis der for 2019 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gæl-
dende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. 

Regeringen og KL er enige om at videreføre det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 
mia. kr. i 2019, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende 
økonomiske vilkår.  

Hertil afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanske-
ligt stillede kommuner. 

Samtidig tilkendegiver regeringen, at der etableres en overgangsordning for de kommuner, 
der fra 2019 vil blive ramt af tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er 
gennemført i 2017. Der etableres en statsligt finansieret overgangsordning, hvor kommuner 
kompenseres fuldt ud for tabet i 2019 og 2020. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2019 
eller 2020, vil kommunens tilskud herefter bortfalde. KL tager dette til efterretning.  

Regeringen og KL er samtidig enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i 
den kommunale økonomi i 2019 med nedenstående forudsætninger.  
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Øvrige økonomiske forudsætninger 
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,8 mia. kr. i 2019, 
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 
10,6 mia. kr. i 2019.  
 
Regeringen og KL er enige om, at der foretages en midtvejsvurdering af skønnene for udgif-
terne til indkomstoverførsler i 2019. Der foretages desuden en midtvejsregulering vedrørende 
2018 på 2,9 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. 
 
De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2019 fremgår af boks 1. 
 

Boks 1 
Øvrige økonomiske forudsætninger 

Bidrag til regionerne 
Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2018 var 133 kr. pr. indbygger. 
For 2019 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et 
grundbidrag på 135 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for 
den regionale pris- og lønudvikling fra 2018-2019 på 1,6 pct. inkl. medicin.  Der foretages en midtvejsregu-
lering af det kommunale udviklingsbidrag for 2019 som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folke-
parti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af maj 2018. 
 
Den kommunale balance i 2019 tager højde for, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede 
medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne. Kommunernes aktivitets-
bestemte medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen er i 2019 forudsat til 22.430 mio. kr.  

Tabel 1 
Balance for kommunerne i 2019 

Mio. kr., 2019-pl Aftale 
Serviceudgifter, netto 251.934 
Aktivitetsbestemt medfinansiering 22.430 
Overførsler 71.820 
Udgifter til forsikrede ledige mv. 10.577 
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger) 17.800 
Øvrige udgifter 890 
Udgifter i alt 375.451 
  
Skatteindtægter -291.323 

Bloktilskud mv. -71.383 

- Heraf betinget bloktilskud -4.000 

Beskæftigelsestilskud -10.577 

Øvrige indtægter -7.314 

Indtægter i alt  -380.596 
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Pris- og lønudvikling 
Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2018-2019 for de samlede udgifter 
inkl. overførsler på 1,9 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 2,0 pct. fra 2018-2019, og 
PL-skønnet for anlægsudgifter er 2,0 pct. fra 2018-2019. Der er forudsat en satsreguleringsprocent for 2019 
på 2,0 pct.  
 

3. Borgeren først i en sammenhængende offentlig sektor 
 
Det er en fælles ambition at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor 
samt de rigtige betingelser for den fremtidige velfærd. Regeringen og KL er derfor enige om 
at videreudvikle samarbejdet på tværs af den offentlige sektor og skabe bedre sammenhæng 
for borgerne i den velfærd, som forskellige dele af den offentlige sektor leverer. For at under-
støtte dette har regeringen igangsat arbejdet med Sammenhængsreformen. 

Sammenhængsreformen vil bestå af en række reformspor vedrørende afbureaukratisering, 
sundhed, ledelse og kompetenceudvikling, en helhedsorienteret indsats til borgere med 
komplekse behov, unge og digital service. Regeringen og KL er enige om at drøfte reform-
sporene, og at KL inddrages, hvor det er relevant i forhold til konkrete initiativer.  

Som led heri vil regeringen, KL og Danske Regioner i efteråret 2018 drøfte mulige nationale 
mål for udviklingen af den offentlige sektor. Regeringen og KL er endvidere enige om at 
udbrede kendskabet til fritvalgsmulighederne blandt borgerne. 

National målsætning for nedbringelse af sygefravær 
Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på dagsordenen i den offentlige 
sektor. Et højt sygefravær belaster ikke kun den offentlige økonomi, men har også betydning 
for kvaliteten i kerneopgaven og medarbejdernes trivsel. Regeringen, KL og Danske Regio-
ner er på den baggrund enige om at understøtte det videre arbejde med at nedbringe syge-
fraværet i hele den offentlige sektor. Derfor vil regeringen, KL og Danske Regioner i efteråret 
som led i Sammenhængsreformens nationale mål drøfte opstillingen af en national målsæt-
ning med konkrete mål for reduktion af sygefraværet i den offentlige sektor. 

Opfølgning på Ledelseskommissionen 
Ledelseskommission præsenterer sine anbefalinger til den videre udvikling af ledelse i den 
offentlige sektor i juni 2018. Staten, kommunerne og regionerne spiller en central rolle i un-
derstøttelsen af ledelsen og ledelseskvaliteten i den offentlige sektor. Regeringen, KL og 
Danske Regioner er derfor enige om at drøfte, hvordan ledelse kan styrkes yderligere i den 
offentlige sektor med udgangspunkt i Ledelseskommissionens anbefalinger.  

Afbureaukratisering 
Som led i Sammenhængsreformen vil regeringen endvidere præsentere en afbureaukratise-
ringsreform, som skal nedbringe bureaukratiet i den offentlige sektor og dermed frigøre tid til 
kerneopgaven. Med henblik på at sikre, at afbureaukratiseringsreformen får den ønskede 
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effekt, er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at indgå i et tæt samarbejde i det 
videre forløb. Regeringen vil i forlængelse af reformens offentliggørelse derfor invitere KL og 
Danske Regioner til at drøfte de konkrete initiativer i reformen.  

Frikommuneforsøg 
Regeringen og KL er enige om, at de hidtidige frikommuneforsøg har været en succes og er 
derfor enige om at igangsætte en ny runde frikommuneforsøg. Den nærmere udformning 
heraf aftales mellem regeringen og KL i efteråret i forbindelse med drøftelserne af Sammen-
hængsreformen.   

4. Sammenhængende indsats fra barn til voksen 
 
Alle børn og unge skal dannes og uddannes, hjælpes godt på vej samt rustes til overgangen 
til voksenlivet. Det er i børnenes første år i dagtilbud og i den tidlige skolealder, at fundamen-
tet bliver lagt til deres videre færd i livet. Dette efterfølges af overgangen fra grundskolen, der 
er et kritisk tidspunkt for de fleste unge, da de her skal træffe en vigtig beslutning om deres 
videre færd i uddannelse eller beskæftigelse.  

Det kræver, at børn og unge bliver mødt af en tidlig og sammenhængende indsats i sund-
hedsplejen, i dagtilbuddet, i skolen og i overgangene imellem, der understøtter den enkeltes 
læring og udvikling. Det fordrer et tæt samarbejde med forældrene. Det kræver også, at børn 
og unge, der har det særligt svært fagligt såvel som socialt, får den fornødne støtte på det 
rigtige tidspunkt. Kommunerne spiller en stor rolle i at løfte denne opgave og i at skabe de 
bedste rammer for, at hvert enkelt barn og ung når så langt som muligt både fagligt og per-
sonligt i deres børne- og ungdomsliv.  

Regeringen og KL er i regi af Sammenhængsreformen enige om at sætte en fælles retning 
for en sammenhængende indsats for læring fra barn til voksen, jf. boks 2. 

Boks 2 
Pejlemærker for en sammenhængende indsats for læring 

• Bedre overgange fra barn til voksen. Vi skal sikre de bedste betingelser i overgangene fra barn til ung og 
fra ung til voksen. Samtidig vil parterne undersøge, hvordan dette bedst muligt kan fremmes af konkrete 
tiltag.   
 

• Højere ambitionsniveau for udsatte børn og unges læring. Vi skal højne ambitionerne for udsatte børn og 
unges læring, så der skabes chanchelighed for alle børn og unge. Det kræver en sammenhængende 
indsats for børn og unge mellem 0 og 18 år, hvor børn og unge med problemer af faglig eller social 
karakter tidligt spottes og gives den nødvendige hjælp fra en sammenhængende kommunal sektor, og 
hvor forældrene inddrages aktivt. Konkret vil regeringen og KL samarbejde om at understøtte kommuner-
nes arbejde og bl.a. gennemføre en fælles analyse af barriererne for at skabe sammenhæng og prioritere 
en tidlig indsats. 
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Dagtilbud – en god start for børnene 
Det er i børnenes allerførste år, at fundamentet for et godt og virksomt liv bliver lagt. Samtidig 
går næsten alle børn i Danmark i dagtilbud. Dagtilbud af høj kvalitet, hvor børnene trives og 
lærer nyt, har stor betydning for børn – og dermed for Danmarks fremtid. Det gælder ikke 
mindst børn med en socialt udsat baggrund. Derfor er det vigtigt at skabe de bedste rammer 
for, at dagtilbuddene kan udfylde deres samfundsbærende rolle bedst muligt. 

På den baggrund er regeringen og KL enige om i de kommende år at arbejde aktivt for at 
højne kvaliteten af dagtilbud. Som en forudsætning for den fortsatte kvalitetsudvikling på 
dagtilbudsområdet er regeringen og KL enige om at igangsætte et samarbejde om brug af 
data på dagtilbudsområdet under hensyn til dataetik og mindst mulig dokumentationsbyrde, 
herunder det statslige arbejde med etableringen af et fælles digitalt register over kommunale 
og private dagtilbud. Udgangspunktet for samarbejdet er at identificere faktorer, der kende-
tegner dagtilbud af høj kvalitet. Regeringen og KL vil løbende inddrage de faglige organisati-
oner og relevante aktører på dagtilbudsområdet. 

Endelig ønsker regeringen og KL at fastholde en fortsat opmærksomhed på mængden og 
tilrettelæggelsen af dokumentation i dagtilbud. Undersøgelser af dagtilbudsområdet viser, at 
der er en oplevelse af, at dokumentationen er meningsfuld, men at der kan være udfordringer 
med implementering og tilrettelæggelse. Regeringen og KL vil derfor udbrede et dialogred-
skab om dokumentationspraksis til kommuner og dagtilbud med henblik på, at man lokalt kan 
vurdere og evt. justere sin egen dokumentationspraksis.  

Folkeskole – godt på vej i livet 
Alle børn, der går i den danske folkeskole, skal mødes af en skole, hvor både trivslen og det 
faglige niveau er højt, og hvor alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Folke-
skolen løfter i høj grad disse målsætninger og er inde i en positiv udvikling. Regeringen og KL 
vil understøtte den videre udvikling af folkeskolen. 

Regeringen og KL vil i forhold til de børn, der har behov for en særlig indsats, samarbejde om 
at styrke de inkluderende læringsmiljøer med udgangspunkt i anbefalingerne fra ekspert-
gruppen for inklusionseftersynet. Samtidig vil regeringen og KL gå i dialog om, hvordan læ-
ringskonsulenter og følgeforskning i endnu højere grad kan understøtte kommunernes og 
skolernes arbejde. Regeringen og KL vil senest i 2019 igangsætte en evaluering af inklusion-
sindsatsen med henblik på, at parterne kan gøre status i 2020/21. 

Fravær er en indikator for mistrivsel og en udfordring for læring af basale faglige færdigheder. 
Det er derfor vigtigt at have viden om omfanget af fravær. Regeringen og KL er enige om at 
samarbejde om mere retvisende fraværsdata med henblik på at understøtte både den natio-
nale og lokale dialog om fravær. Det er fx afgørende, at viden om fravær indgår i den fælles-
kommunale ledelsesinformation. 

Undervisning af høj kvalitet 
En undervisning af høj kvalitet kræver dygtige og engagerede undervisere. Som led i folke-
skolereformen blev det besluttet, at eleverne i folkeskolen inden 2020 skal undervises af 
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lærere, som enten har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de undervi-
ser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via efteruddannelse mv. På landsplan 
er kompetencedækningen steget fra 85,1 pct. i 2016/2017 til 86,7 pct. i 2017/2018 opgjort på 
tværs af alle fag og klasser. Samlet set er der tale om en stigning på 7,1 pct. point fra 
2012/2013 til 2017/2018.  

Regeringen og KL er enige om, at der bør ses på behovet for at justere målsætningen om 
fuld kompetencedækning i 2020 set i lyset af de krav, som målsætningen stiller til kompeten-
ceudviklingsindsatsen på skolerne og den lokale fagfordeling. Regeringen vil derfor drøfte en 
mulig justering af kompetencedækningsmålsætningen med forligspartierne og partnerskabet 
for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Endvidere drøftes en mulig 
målretning af de afsatte midler til inklusionskompetence, teknologiforståelse og rekrutterings-
udfordringer. 

Større gennemsigtighed i nøgletal vedrørende skolerne 
Gennemsigtighed om og fleksibel adgang til centrale nøgletal giver et godt grundlag for, at 
elever, forældre, lærere, kommunalbestyrelser, forvaltning og skoleledere kan indgå i dialog 
om skolernes udvikling. Regeringen og KL er derfor enige om at skabe større gennemsigtig-
hed via nøgletal vedrørende skolerne. Regeringen vil ligeledes søge at forpligte de frie 
grundskoler til at offentliggøre nøgletal på deres hjemmesider.  

Endelig vil parterne drøfte den endelige evaluering af læreruddannelsen, når den foreligger 
ved udgangen af 2018, med henblik på at sikre, at uddannelserne afspejler de kompetencer, 
som efterspørges i kommunerne. Parterne vil desuden gå i dialog om pædagoguddannelsen. 

Ny diplomuddannelse for skoleledere 
Regeringen og KL er enige om, at dygtig skoleledelse er en forudsætning for en god folke-
skole. Regeringen, KL og øvrige relevante parter har derfor i et fælles udvalgsarbejde ('Sko-
lelederudvalget') udviklet en ny diplomuddannelse i ledelse til nye skoleledere. Der er fokus 
på styrket kobling til praksis, et fokus på både generelle og almene lederkvalifikationer og på 
de særlige kompetencebehov, der knytter sig til skoleledelse.  

Regeringen og KL er enige om, at følge op på den nye diplomuddannelse, når de første 
evalueringer ligger klar. I den forbindelse skal en tættere og mere fleksibel kobling mellem 
Diplom i Ledelse (DIL) og Den offentlige Lederuddannelse (DOL) understøttes.  

Ny kommunal ungeindsats og forberedende grunduddannelse (FGU) 
Med Aftale om bedre veje til uddannelse og job har kommunerne fået et entydigt ansvar for, 
at alle unge op til 25 år støttes i at komme godt videre i uddannelse og job. Derudover bliver 
det kommunernes opgave at målgruppevurdere til den nye forberedende grunduddannelse 
(FGU), der skal forenkle og styrke indsatsen over for den gruppe af unge, der har brug for en 
ekstra indsats i vejen til uddannelse til job.  

Kommunerne får som led heri til ansvar at etablere en kommunal ungeindsats, der skal sikre, 
at den unge får en helhedsorienteret indsats og en uddannelsesplan, der skal bringe den 
unge i uddannelse eller beskæftigelse. Regeringen og KL er enige om at arbejde for at un-
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derstøtte den kommunale ungeindsats bedst muligt, herunder ift. den kommunale organise-
ring og understøttende lovgivning. 

Regeringen og KL er endvidere enige om at følge tæt op på reformens økonomi og resulta-
ter. Det er en væsentlig forudsætning for økonomien i reformen, at de unge, som hvert år 
bliver optaget på uddannelsen, modtager et kvalitativt bedre, men kortere uddannelsesforløb. 
Der er i den forbindelse forudsat en uddannelsestid på i gennemsnit 14 måneder efter refor-
men. En del unge i målgruppen har i dag tilknyttet en fast kontaktperson for at få struktur på 
deres liv og mestre hverdagen bedre. Kommunerne tilføres 40 mio. kr. med henblik på, at 
endnu flere kan få tilknyttet en fast kontaktperson. Opfølgningen vil også fokusere på kon-
taktpersonordningens bidrag til at nå reformens mål. 

Styrket tilgang til erhvervsuddannelserne  
Kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for vækst, jobskabelse og velstand i 
fremtiden. Med erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 var det derfor en målsætning, at 
mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020. Andelen 
af elever, der vælger en erhvervsuddannelse, er imidlertid faldet markant i løbet af de sidste 
femten år, og det ser ikke ud til at målsætningen indfris.  

Regeringen og KL er derfor enige om hver især at bidrage til, at flere unge vælger en er-
hvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Regeringen vil sætte fokus på sammenhængen 
ift. de almene gymnasier, den geografiske afstand mv. KL vil bidrage til en stærk kommunal 
forankring af de nationale målsætninger. En række kommuner har med succes igangsat 
initiativer, der fremmer tilgangen til erhvervsuddannelserne og KL vil på baggrund af de erfa-
ringer arbejde for at udbrede god praksis på området. 

Digital understøttelse af folkeskolen 
Undervisningssektoren bliver stadig mere digitaliseret. Det giver nye muligheder i forhold til 
undervisningen, der i højere grad kan gøre brug af digitale læringsmidler. Digitalisering bidra-
ger til at understøtte elevernes faglighed og trivsel. Læringsplatforme skal understøtte lærer-
nes undervisning. Endvidere skal læringsplatforme og det kommende Aula understøtte sam-
arbejdet med forældrene.  

Kommunerne har i overensstemmelse med aftalen om brugerportalsinitiativet udbredt digitale 
læringsplatforme til alle folkeskoler. Regeringen og KL er enige om at understøtte, at videns- 
og færdighedsmål i folkeskolen er gjort vejledende. Regeringen og KL er i den forbindelse 
enige om at justere den eksisterende brugerportalsaftale, så den afspejler dette.  

Mulighederne i digitaliseringen skærper samtidig behovet for at skabe tryghed hos elever og 
forældre i forhold til, hvordan kommuner og skoler håndterer data. Regeringen og KL har 
derfor i fællesskab udarbejdet et sæt af dataetiske principper for brugen af børn og unges 
data på de enkelte folkeskoler, som vil blive offentliggjort juni 2018. 

Regeringen og KL er dertil enige om at skabe en mere sikker ID- og loginløsning målrettet 
skolebørn, der kan supplere det nuværende UNI-login. 
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Tekniske og digitale kompetencer via Teknologipagten 
Regeringen har etableret en Teknologipagt, der skal understøtte frivillige samarbejder mellem 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner, herunder folkeskolerne, og andre organisationer for 
at fremme, at flere tilegner sig tekniske og digitale kompetencer.  

Regeringen og KL vil samarbejde om at understøtte Teknologipagten ved at indsamle og 
synliggøre igangværende kommunale uddannelsesinitiativer, som kan indgå i Teknologipag-
ten og være med til at løfte pagtens målsætninger, og ved at udbrede kendskabet til Tekno-
logipagten i landets kommuner, så der sættes fokus på behovet for tekniske og digitale kom-
petencer for virksomhederne og de unges muligheder på arbejdsmarkedet. Som ambassadør 
for Teknologipagten er KL i kontakt med TeknologipagtRådet, og der arbejdes for, at KL 
indtræder som medlem.  

5. Den nære sundhed 
 
Kommunerne har siden kommunalreformen styrket forebyggelsesindsatsen på sundhedsom-
rådet samt udviklet og udbygget det nære sundhedsvæsen. Udviklingen har betydet, at 
kommunerne løfter flere opgaver og dermed aflaster det specialiserede sygehusvæsen. En 
fortsat udbygning af det nære sundhedsvæsen og et styrket samarbejde mellem kommuner, 
almen praksis og sygehuse er vigtigt for at sikre en sammenhængende og omkostningseffek-
tiv håndtering af blandt andet ældre og mennesker med kroniske sygdomme eller psykiske 
lidelser.  

Regeringen vil i 2018 præsentere en samlet sundhedsreform, der bl.a. vil indeholde rammen 
for en national kvalitetsplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Kvalitets-
planen, som skal pege flere år frem, skal bl.a. understøtte systematisk og ensartet kvalitets-
arbejde med de sundhedsfaglige indsatser i kommunerne. Sundhedsreformen indgår også 
som en delreform i Sammenhængsreformen.  

Kompetenceløft til den nære sundhed 
Parterne er enige om at tilføre kommunerne 100 mio. kr. i 2018 til at styrke de sundhedsfagli-
ge kompetencer i kommunerne. Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter og -hjælpere, fysio- og ergoterapeuter mv. og skal bl.a. styrke kommu-
nernes muligheder for rekruttering.  Kompetenceløftet skal ses i sammenhæng med den 
kommende kvalitetsplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som blev 
meldt ud i sundhedsudspillet ”Sundhed, hvor du er” fra december 2017. 

Forebyggelse 
Parterne er enige om, at der skal ske en fortsat udvikling af kommunernes forebyggelsesind-
sats. KL har i 2018 præsenteret et forebyggelsesudspil med seks pejlemærker for kommu-
nernes forebyggelsesindsats, og i april 2018 har Sundhedsstyrelsen lanceret reviderede 
forebyggelsespakker med konkrete anbefalinger, som lægger op til en tydeligere prioritering 
af de vigtigste indsatsområder. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne udvikler og 
fokuserer deres forebyggelsesindsats med afsæt i de nye redskaber.  
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Ret til frit valg til genoptræning 
Folketinget har vedtaget en lovændring, som giver borgere, ret til at modtage genoptræning 
hos en privat leverandør, såfremt borgeren ikke inden for syv dage efter udskrivning fra sy-
gehus har modtaget et tilbud om genoptræning fra kommunen. Sundhedsministeren fastsæt-
ter nærmere regler om ordningen, og parterne er enige om at følge implementeringen af 
gode og effektive patientforløb. 

Genoptræningsområdet har siden kommunalreformen været kendetegnet ved en stor stig-
ning i aktiviteter og udgifter. Regeringen og KL er enige om i fællesskab at følge implemente-
ringen, udgifts- og aktivitetsudviklingen på området tæt samt drøfte eventuelle styringsudfor-
dringer i forbindelse med indførelsen af den nye fritvalgsordning.  

Det har tidligere været påvist, at kommunerne modtager en relativt stor andel af genoptræ-
ningsplanerne fra sygehuset for sent. Det er centralt for kommunernes mulighed for at opstar-
te genoptræning inden for fristen i lovgivningen, at kommunerne modtager genoptrænings-
planerne til tiden. Status drøftes ved forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020. 

Sammenhængende og effektiv kommunal sundhed 
Flere ældre og flere kroniske patienter stiller krav til udviklingen af en sammenhængende og 
effektiv kommunal sundhedspleje og forebyggelse. Der er derfor enighed om at gennemføre 
et fælles arbejde med sigte på at understøtte udviklingen i den kommunale sundhedsindsats. 
Fokus vil være på bedste praksis og rammerne for en omkostningseffektiv kommunal indsats, 
herunder samspillet mellem almen praksis, kommuner og sygehuse i fællesskab. Formålet er 
at sikre en sammenhængende, omkostningseffektiv og patientsikker sundhedsindsats.  

Opfølgning på særlige pladser i psykiatrien 
Med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2017-2020 blev der afsat 400 mio. kr. til 
forebyggelse af vold på botilbud, herunder til etablering og drift af 150 nye særlige pladser i 
psykiatrien. Loven vedrørende de særlige pladser trådte i kraft den 1. januar 2018. De særli-
ge pladser skal komme en særligt udsat gruppe af borgere til gavn, som har svære psykiske 
lidelser, særlige sociale problemstillinger, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb 
og ofte misbrug og/eller dom til behandling. 

Kun få borgere er på nuværende tidspunkt visiteret til de særlige pladser i psykiatrien. Kom-
munerne vil arbejde på at udbrede kendskabet til de særlige pladser og øge antallet af borge-
re i den relevante målgruppe, der indstilles til visitation. De foreløbige erfaringer med de 
særlige pladser peger på, at visitationskriterierne for henvisning til pladserne i nogle tilfælde 
er for begrænsende i forhold til at kunne visitere alle relevante borgere til pladserne.  

Regeringen vil tage initiativ til at drøfte justeringer af visitationen til de særlige pladser med 
satspuljepartierne med henblik på at søge Folketingets opbakning til at foretage justeringer, 
således at visitationen ikke begrænses unødigt.    
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De 150 særlige pladser skulle stå klar primo 2018. Parterne er enige om, at der foretages en 
efterregulering af de statsfinansierede midler til drift af de nye særlige pladser i 2018 i det 
omfang, de 150 særlige pladser ikke stod klar til brug første halvår 2018.  

Parterne er enige om, at området fortsat følges tæt. Blandt andet foretages en løbende moni-
torering af antal oprettede pladser, antal henviste patienter, varighed af indlæggelse og per-
sonalesammensætning. Der foretages en evaluering 3 år efter pladsernes oprettelser. 

Psykiatri 
Regeringen, KL og Danske Regioner har gennemført et arbejde med henblik på at komme 
med anbefalinger til en bedre styring af psykiatrien. Arbejdet indgår i regeringens udspil til 
Sammenhængsreformen og viser bl.a. behov for et øget fokus på ressourceanvendelse, 
bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer samt øget kvalitet i indsatsen i soci-
alpsykiatrien og den regionale psykiatri. Parterne er enige om behovet for en ambitiøs og 
målrettet opfølgning på styringsgennemgangen.  

For at understøtte, at mennesker med psykiske lidelser oplever en sammenhængende ind-
sats og færrest mulige indgange til systemet, er der enighed om at udbrede integrerede 
samarbejdsmodeller og fælles tilbud på psykiatriområdet, ligesom det er hensigten, at gode 
erfaringer fra igangværende frikommuneforsøg kan udbredes til andre kommuner.  

Som opfølgning på bl.a. styringseftersynet vil regeringen i efteråret 2018 lancere en samlet 
plan for psykiatrien, som skal understøtte en langsigtet udvikling af psykiatrien med øget 
sammenhæng i behandlingsforløb, højere kvalitet, mindre tvang samt tidligere indsatser for 
børn og unge med henblik på at understøtte en øget ligestilling mellem psykiatri og somatik.  

Fælles infrastruktur for sundhedsdata 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at en væsentlig forudsætning for det nære 
og sammenhængende sundhedsvæsen er deling af relevante data for patientens forløb 
mellem sygehuse, kommunale pleje og forebyggelse og almen praksis samt synlighed om 
indsatserne. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at arbejde hen imod en samlet og sikker 
national infrastruktur for brug af sundhedsdata, både når det gælder patientbehandling og 
pleje og sekundære formål som kvalitetsudvikling og forskning samt en tryg og tidssvarende 
lovgivning for brug af sundhedsdata. Parterne er endvidere enige om at etablere en indgang 
for adgang til data til forskning i samarbejde mellem stat, regioner og universiteter mv. 

Digitaliseringsfond til fælles prioritering af digitale løsninger 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at afsætte en digitaliseringsfond med stats-
lig medfinansiering for at styrke fremdrift, prioritering og udbredelse af digitale løsninger til 
bedre sammenhæng og effektivitet på sundhedsområdet. Fonden etableres med 50 mio. kr. i 
2018 til regioner og kommuner, der udmøntes over bloktilskuddet. Midlerne udmøntes af 
parterne til konkrete projekter under forudsætning af regional og/eller kommunal medfinansie-
ring og med fastsatte milepæle for udrulning.  
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En værdig alderdom 
En værdig alderdom med selvbestemmelse og indflydelse på eget liv er en af grundstenene i 
velfærdssamfundet. Kommunerne har i de senere år løftet en stor opgave med at omlægge 
indsatsen med fokus på at arbejde rehabiliterende og understøtte, at ældre borgere bliver 
mere selvhjulpne og oplever en større uafhængighed i hverdagen. Det er væsentligt fortsat at 
udvikle opgaveløsningen og sikre, at der også i fremtiden er kvalificeret arbejdskraft til at tage 
sig af de ældre. Regeringen vil gennemføre en kortlægning af kommunernes udfordringer 
med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på ældre- og sundhedsområdet, og det vil ske med 
involvering af KL.    

KL og regeringen er enige om, at en dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannel-
serne skal sikre sammenhæng til behovet for arbejdskraft og rekrutteringshensyn. Regerin-
gen vil i samarbejde med KL, Danske Regioner og de øvrige parter aftale en ny flerårig di-
mensioneringsaftale.  

Udviklingen af kvalitetsindikatorer på ældreområdet kan bidrage til et styrket fokus på effekt 
og resultater af indsatsen frem for input til gavn for de ældre borgere. Regeringen og KL er 
enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til modeller for kvali-
tetsindikatorer, herunder valg af konkrete indikatorer. 

Parterne er enige om at udbrede værktøjer i regi af Udbudsportalen, der kan understøtte 
arbejdet med leverandørstyring og beredskabsplaner. Regeringen og KL er endvidere enige 
om, at samlerapportering af mindre alvorlige utilsigtede hændelser udbredes permanent på 
nationalt plan. 

6. En sammenhængende social indsats 
 
En række kommuner oplever i stigende grad styringsudfordringer på det specialiserede soci-
alområde. Regeringen og KL er enige om, at de økonomiske rammer nødvendiggør, at kom-
munerne fortsat har fokus på at styre udgifterne. Samtidig er regeringen og KL enige om at 
videreføre det fælles analyseprogram på det specialiserede socialområde, der bl.a. skal 
identificere initiativer, der kan medvirke til dels at understøtte den faglige udvikling på det 
specialiserede socialområde, dels at understøtte kommunernes prioriteringsmuligheder på 
området.  

Styrket ankepraksis på socialområdet 
Ankestyrelsens praksis har i samspil med lovgivningen og den kommunale praksis betydning 
for borgerens retssikkerhed og kommunernes styringsrum på socialområdet. Parterne har i 
fællesskab gennemført en analyse af, hvordan ankesystemet inden for udvalgte bestemmel-
ser i serviceloven påvirker kommunernes handlerum og mulighed for at tilrettelægge en 
helhedsorienteret, forebyggende og rehabiliterende indsats for borgeren.  

Analysen viser, at der er potentiale for at styrke området til gavn for borgerne gennem en 
række initiativer målrettet Ankestyrelsen, kommunerne og de lovgivningsmæssige rammer. 
Parterne er på den baggrund enige om følgende tiltag på området: 
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Analyse af markedet for køb og salg af pladser og indsatser på de sociale botilbud 
Regeringen og KL vil i fællesskab, igangsætte en analyse, som skal bidrage med løsnings-
modeller, der kan fremme et omkostningseffektivt marked, der samtidig sikrer den bedst 
mulige indsats og progression for borgeren.  

Styrkede nøgletal for klagesagsbehandling 
Parterne er enige om at igangsætte et arbejde med at styrke grundlaget for en målrettet og 
nuanceret kommunikation om kvaliteten af den kommunale sagsbehandling, herunder med 
fokus på at udarbejde centrale nøgletal om børne- og sociale klagesager. 

Styrket samarbejde om det nye familieretshus 
Regeringen og KL er enige om at arbejde sammen for at skabe bedre løsninger for brudte 
familier og sikre børns trivsel. Samarbejdet sker med henblik på at styrke samarbejdet mel-
lem det familieretlige system og kommunerne. 

Ny vederlagsmodel for plejefamilier 
Regeringen og KL er enige om, at et godt samarbejde mellem kommuner og plejefamilier er 
en forudsætning for en stabil og tryg opvækst for børn anbragt i plejefamilier. Flere kommu-
ner er i dag begyndt at arbejde med den såkaldte gennemsnitsmodel for honorering af pleje-
familier.  

Boks 3 
Tiltag på det specialiserede socialområde som følge af analysen af ankesystemet 

Tiltag rettet mod de lovgivningsmæssige rammer 
• Snitflader mellem centrale bestemmelser i serviceloven vedrørende kommunernes rehabiliterende ar-

bejde og botilbudsområdet (§§ 85 og 107): Afdækning af veje (styrket vejledning og/eller præciseringer 
af reglerne) til at skabe klarere målgruppeafgrænsninger for herved at sikre bedre muligheder for, at 
kommunerne kan arbejde rehabiliterende og med udgangspunkt i, at borgeren skal modtage den 
mindst indgribende indsats.  

 
Tiltag til styrkelse af Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed mv. 
• Data om årsager til omgørelse: Ny registrering i Ankestyrelsen af årsager til hjemvisning, ophævelse 

eller ændringen af en sag med henblik på at styrke viden om årsag til omgørelsen til gavn for den loka-
le udvikling af praksis og arbejdet med de faglige områder. Dette skal ligeledes danne afsæt for et styr-
ket grundlag for en nuanceret kommunikation om kvaliteten af den kommunale sagsbehandling. 

 
• Styrket intern vejledning: Ankestyrelsen vil internt sætte fokus på at tydeliggøre, hvilken dokumentation 

der efterspørges fra kommunerne, når en sag hjemvises, samt præcisere årsagerne til hjemvisninger 
og ændringer, herunder tage initiativ til dialog med kommunerne, når det skønnes relevant så flere sa-
ger kan repareres frem for hjemvises.  
 

• Styrket vejledning til og dialog med kommunerne: Ankestyrelsen vil i samarbejde med kommunerne 
styrke sin vejledningsindsats og dialog med kommunerne gennem fx udvikling af digitale løsninger, til-
bud om kvalitetsmålingsværktøjer, kurser, længerevarende forløb og læringsteams mv. Samtidig vil KL 
og Ankestyrelsen i samarbejde etablere en ny dialogstruktur for, hvordan fremtidige udfordringer kan 
håndteres i dialog og samarbejde mellem Ankestyrelsen og kommunerne.  Dette kan fx være i form af 
etablering af et dialogforum mellem KL, Ankestyrelsen og relevante ministerier. 

 
Tiltag til styrkelse af den kommunale sags- og klagesagsbehandling 

Styrket kommunal sagsbehandling: Tiltag på lokalt niveau, herunder øget fokus på at styrke begrundel-
serne i kommunale afgørelser og øget systematik og tjeklister for genvurdering og indsendelse af kla-
ger. KL vil bistå med formidling og implementering af de konkrete løsningsforslag til kommunerne. 
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Regeringen og KL er enige om at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle samar-
bejdsrelationerne med plejefamilierne. Regeringen og KL vil i den forbindelse igangsætte en 
bredere afdækning af praksis på området for systematisk at opsamle erfaringer fra de kom-
muner, som har eller arbejder på at indføre gennemsnitsmodellen eller en lignende model 
med henblik på dokumentation af modellernes effekter. Afdækningen skal være færdig, så 
den kan drøftes ved økonomiforhandlingerne for 2020. På baggrund heraf udarbejder KL 
vejledende anbefalinger til en ny vederlagsmodel, der fremmer det gode samarbejde, samt 
principper for god forhandlingsadfærd. 

7. En helhedsorienteret indsats  
 
Kommunernes indsatser for borgere med komplekse og sammensatte behov, som har brug 
for hjælp til at mestre eget liv og blive en del af arbejdsfællesskabet, er i mange tilfælde fler-
strenget og går på tværs af bl.a. beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.  

En række kommuner har i en længere årrække arbejdet på at tilrettelægge en koordineret og 
sammenhængende indsats for borgerne, der kan hjælpe den enkelte til at deltage i fælles-
skabet og leve et selvstændigt liv med job eller uddannelse. Den store variation i målgrupper 
kombineret med en kompleks og sektoropdelt lovgivning kan dog udgøre en udfordring for 
kommunerne i forhold til at levere en helhedsorienteret og virksom indsats for borgeren og 
samtidig styre udgifterne. I forlængelse heraf er der et potentiale for en mere effektiv organi-
sering og tværgående koordination af indsatserne i kommunerne.      

Regeringen og KL er derfor enige om et flerårigt samarbejde for, at kommunerne fremadrettet 
får bedre rammer til at tilrettelægge en sammenhængende og virksom indsats i samarbejde 
med borgerne, som kan hjælpe borgeren med at mestre eget liv, jf. boks 4. Regeringen vil 
som led i Sammenhængsreformen invitere KL til en drøftelse af initiativer, der kan understøt-
te en mere sammenhængende indsats.  

Boks 4 
Pejlemærker for en helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse og sammensatte 
behov 

• Sammenhængende indsats på tværs af forvaltninger og lovgivninger. Mange kommuner arbejder i dag 
målrettet med at skabe bedre sammenhæng for borgere, der modtager mange ydelser eller indsatser på 
tværs af forvaltninger og lovgivninger. Regeringen har som led i Sammenhængsreformen fremsat et 
lovforslag, som har til formål at understøtte denne indsats ved at give kommunerne bedre forudsætninger 
for at kunne koordinere og sammensætte indsatser i én helhedsorienteret plan til gavn for borgere med 
komplekse og sammensatte problemstillinger.  
 
Regeringen og KL er enige om, at lovforslaget er et første vigtigt skridt, og at der samtidig er behov for 
yderligere initiativer til at skabe bedre rammer for, at borgere med komplekse og sammensatte problem-
stillinger kan få en mere helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og lovgivninger. 
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8. Vækst og beskæftigelse i hele Danmark 
 
Den nuværende gunstige situation i dansk økonomi nødvendiggør en rettidig indsats, der kan 
sikre, at de rette betingelser for forsat fremgang i beskæftigelse, vækst og konkurrence er til 
stede.  

En forenklet beskæftigelsesindsats 
Regeringen og KL er enige om, at fundamentet for en effektiv beskæftigelsesindsats er et 
stærkt lokalpolitisk fokus og frirum til at skabe resultater for den enkelte borger. Det under-
støttes af et refusionssystem med klare økonomiske incitamenter hos den enkelte kommune 
til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats.  

En forenklet beskæftigelsesindsats 
Regeringen og KL blev med Aftale om kommunernes økonomi for 2018 enige om, at der er et 
stort potentiale ved en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Udgangs-
punktet for en ny beskæftigelseslov er, at hovedparten af reglerne skal være fælles for alle 
målgrupper, og at kun få særlige regler skal gælde for et mindre antal hovedmålgrupper. En 
forenklet beskæftigelsesindsats er en del af Sammenhængsreformen og har til formål at 
reducere bureaukratiet samt give kommunerne mere frihed til lokale og effektive løsninger. 
Samtidig skal loven være lettere at forstå for borgere og virksomheder. 

Forenkling af databekendtgørelsen 
Der er enighed om, at en ny beskæftigelseslov skal udmøntes under hensyntagen til ambitio-
nen i Aftale om en digitaliseringsklar lovgivning, så loven i videst muligt omfang kan under-
støttes digitalt. Regeringen og KL er derfor enige om, at der parallelt med forenklingen af 
beskæftigelsesloven foretages en tilsvarende forenkling af it-understøttelsen, og de tilknytte-
de registrerings- og indberetningskrav, der fastsættes i databekendtgørelsen. Regeringen og 
KL er endvidere enige om, at der fortsat er behov for at have data om tilbud, samtaler mv., så 
der er gennemsigtighed om indsats og resultater. KL vil blive inddraget i forenklingsarbejdet. 
Arbejdet påbegyndes umiddelbart efter indgåelse af en politisk aftale om forenkling af be-
skæftigelsesindsatsen. 

 
• En forenklet kontakt for borgerne. De bedre rammebetingelser for én sammenhængende indsats 

forbedrer mulighederne for, at borgerne vil kunne modtage en koordineret indsats. Det er vigtigt, da det 
ofte er de borgere, som har det sværest, der bliver mødt af et komplekst forløb og regler. Det betyder, at 
borgerne ikke altid får det fulde potentiale ud af de indsatser, som kommunerne tilbyder og bruger res-
sourcer på.  
 
Regeringen og KL er enige om i regi af Sammenhængsreformen at understøtte en mere sammenhæn-
gende indsats ved at drøfte gode erfaringer i forhold til bedre organisatoriske rammer for arbejdet i kom-
munerne. 
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Enklere registrering af kommunernes udgifter 
Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at gennemgå og revurdere de centralt 
fastsatte krav til registrering af de kommunale udgifter på beskæftigelsesområdet i den kom-
munale kontoplan. En forenkling af registreringen skal gennemføres under hensyntagen til, at 
udgifterne til den aktive indsats fortsat skal kunne opgøres konsistent af hensyn til at sikre 
retmæssig budgettering. Gennemgangen og saneringen af kontoplanen vil blive foretaget i 
samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. 

Investering i en aktiv beskæftigelsesindsats 
Flere kommuner har de seneste år investeret i beskæftigelsesområdet med det formål at 
reducere overførselsudgifterne både på kort og langt sigt. Regeringen og KL er enige om at 
afdække mulighederne for at understøtte incitamentet til at investere i en aktiv beskæftigel-
sesindsats, herunder sammenhængen mellem investering og afkast. Mulighederne må ikke 
indebære en svækkelse af den offentlige udgiftsstyring. 

Sanktioner og styrket kontrol med snyd og fejludbetalinger 
Regeringen har bl.a. på baggrund af indspil fra KL præsenteret et udspil til mere enkle og 
konsekvente sanktioner samt styrket kontrol med snyd og fejludbetalinger, som skal gøre det 
enklere for kommunerne at sanktionere, når en borger uden rimelig grund ikke står til rådig-
hed.  

Regeringen og KL er enige om, at en forenkling af sanktionsreglerne vil bidrage til at sikre 
mere effektive og konsekvente sanktioner på kontanthjælpsområdet. Forenklingen skal un-
derstøtte, at borgere i det danske samfund får udbetalt den ydelse, de har ret til – hverken 
mere eller mindre. Det vil styrke borgernes retssikkerhed og gøre det lettere for borgerne at 
forstå reglerne og konsekvenserne af ikke at stå til rådighed. Regeringen og KL er enige om 
at styrke kontrollen med offentlige forsørgelsesydelser, bl.a. ved at forbedre mulighederne for 
registersammenkørsel.  

En styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats 
Regeringen og KL er enige om, at aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet skaber 
rammerne for en ny og fokuseret erhvervsfremmeindsats, hvor virksomhederne oplever en 
mere enkel og effektiv hjælp med højere kvalitet i ydelserne. Med aftalen reduceres antallet 
af politisk ansvarlige niveauer fra tre til to, og kommunerne vil i det nye system spille en nøg-
lerolle, jf. Forståelse mellem regeringen og KL om en styrket og fokuseret erhvervsfremme-
indsats.   

De syv nye tværkommunale Erhvervshuse, herunder de fem filialer, vil fungere som stærke 
kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -
udvikling. Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den 
indsats, der foregår i kommunerne enkeltvist, vil bliver nærmere beskrevet i en rammeaftale 
mellem regeringen og KL. Det vil blive beskrevet i lov om erhvervsfremme, at der ikke må 
være overlap mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, der 
foregår i kommunerne enkeltvist.  
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Parterne er enige om, at der omprioriteres op til 180 mio. kr. årligt fra kommunernes nuvæ-
rende udgifter til erhvervsfremme, hvoraf godt 100 mio. kr. stammer fra kommunernes finan-
siering af Væksthusene i regionalt regi, til de nye Erhvervshuse, herunder indstationering af 
eksportrådgivere. Hertil er parterne enige om, at kommunerne omprioriterer 25 mio. kr. årligt 
til den nye fællesoffentlige digitale erhvervsfremmeplatform. 

I det nye erhvervsfremmesystem vil kommunerne være det lokale omdrejningspunkt for virk-
somhederne, så virksomheder og kommuner kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeind-
sats i den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Kommunerne vil have mulighed for at 
etablere erhvervsråd og erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser, herunder 
1:1-vejledning, der kan hjælpe virksomhederne videre. Regeringen og KL er enige om, at 
konsolideringen af kommunernes opgaver til basal erhvervsservice vil frigøre 100 mio. kr. 
årligt, som målrettes borgernær velfærd i kommunerne.  

En forenklet turismefremmeindsats 
Regeringen og KL er enige om, at den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15-
25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats. Dette betyder, at arbejdet 
med udvikling af stærke og attraktive turistdestinationer i højere grad sker i samarbejde mel-
lem kommunerne.  

Parterne vil aftale den videre proces samt fælles pejlemærker for konsolideringen og forenk-
lingen af turismeindsatsen, som vil understøtte en realisering af gevinster, der frigøres til 
andre prioriteter i kommunerne. Inden for disse rammer vil det være op til kommunerne at 
aftale fælles destinationsselskaber inden udgangen af 2020.  

Herudover etableres der er en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale og tværgåen-
de turismeprojekter under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Puljen kan kun søges af 
destinationsselskaber. 

Konkurrenceudsættelse 
Regeringen og KL er enige om, at konkurrenceudsættelse er en vej til fortsat kvalitetsudvik-
ling, innovation og effektivisering af den kommunale opgaveløsning. Parterne er derfor enige 
om, at en større del af de kommunale opgaver skal konkurrenceudsættes.  

Regeringen, KL og Danske Regioner er endvidere enige om – i partnerskaber med erhvervs-
organisationerne – at belyse potentialerne ved øget konkurrenceudsættelse på nye kommu-
nale og regionale opgaveområder. Et styrket samarbejde mellem kommuner og private virk-
somheder er et godt redskab til udvikling af nye innovative løsninger.  

Regeringen og KL vil derfor sætte fokus på styrkelsen af det offentlig-private samarbejde, 
herunder særligt understøtte innovationssamarbejder og -partnerskaber mellem kommuner 
og private virksomheder. Samtidig er parterne enige om at afdække eventuelle lovgivnings-
mæssige barrierer for et hensigtsmæssigt samarbejde mellem kommuner og private virk-
somheder. 
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9. Udvikling af den almene boligsektor 
 
Kommunerne spiller i dag en nøglerolle i udviklingen af den almene boligsektor. Det er såle-
des kommunerne, der beslutter, hvor mange nye almene boliger der skal bygges, ligesom 
kommunerne har et medansvar for at sikre velfungerende almene boligafdelinger med den 
rette sammensætning af små og større boliger. 

Et særligt fokus på billigere boliger til unge, små familier, enlige og udsatte borgere 
I de senere år har en kombination af stigende priser og boligstørrelser – både i den almene 
boligsektor og på boligmarkedet generelt – skabt en øget efterspørgsel efter små og mellem-
store boliger. Dette har gjort det vanskeligt for unge, små familier og enlige at finde fodfæste 
på boligmarkedet. Udfordringen er særligt stor i de større byer.  

På den baggrund er regeringen og KL enige om, at der i de kommende år er behov for at øge 
andelen af mindre og billige boliger særligt til unge, små familier, enlige og udsatte borgere. 
Dette kan understøttes ved at gøre det billigere at bygge mindre frem for større almene boli-
ger. Derfor differentieres det kommunale grundkapitalindskud efter den gennemsnitlige bolig-
størrelse for familieboliger således, at kommunerne i højere grad opfører mindre og billigere 
boliger til gavn for de målgrupper, som har særligt behov herfor.  

Det kommunale grundkapitalindskud udgør i henhold til gældende lov 14 pct. fra og med 
2019. Regeringen vil søge Folketingets opbakning til at indføre en differentieret grundkapital-
indskudsmodel i 2019 og 2020. Det kommunale grundkapitalindskud vil være mellem 8 og 12 
pct. for familieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse, således at kommunerne 
skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest penge ved byggeri af store 
boliger. Regeringen vil endvidere søge Folketingets opbakning til at fastsætte grundkapital-
indskuddet for ungdomsboliger og ældreboliger til 10 pct. i 2019 og 2020.  

Opgør med parallelsamfund 
Ghettoområder udgør en lille del af den almene boligsektor, men et stort problem for det 
omkringliggende samfund.  

Regeringen har med den række af politiske aftale, der følger op på udspillet ”Ét Danmark 
uden parallelsamfund”, iværksat en række tiltag, der skal forebygge og nedbryde parallel-
samfund og understøtte, at der ingen ghettoer er i Danmark i 2030. Det skal sikres, at der i 
sektoren ikke udvikles nye ghettoområder eller parallelsamfund præget af utryghed, og hvor 
borgere lever med begrænset kontakt til det omkringliggende samfund.  

Aftalen indebærer en række muligheder for kommuner og boligorganisationer for at gennem-
føre markante fysiske forandringer af de særligt udsatte boligområder. De nye muligheder – 
og pligter – bygger ovenpå og udvider de eksisterende indsatser, der er i gang i ghettoområ-
derne. Regeringen og KL er enige om, at det er et fælles mål at sikre implementering af de 
nye redskaber og hermed tage et opgør med ghettoområderne.         
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Afbureaukratisering skal understøtte udviklingen i den almene boligsektor 
For at understøtte etablering af billige almene boliger og omdannelsen af ghettoområder – 
samt undgå, at der spildes unødige administrative ressourcer i kommuner og boligorganisati-
oner – er det afgørende, at statslige og lokale krav til kommuner og boligorganisationer er så 
begrænsede og smidige som muligt. Eksempelvis skal ansøgnings- og godkendelsesproce-
durer til bl.a. salg, ommærkning, nedrivning, renovering, nybyggeri tilrettelægges på enkel, 
smidig og hensigtsmæssig måde.  

På den baggrund er regeringen og KL enige om at iværksætte et arbejde, der skal forsimple 
og ensrette krav mv. til ansøgninger og forenkle efterfølgende godkendelsesprocesser. 

10. Øvrige områder 

Indkøb 
Det offentlige køber hvert år ind for omkring 300 mia. kr. Kommunerne har de senere år 
effektiviseret deres indkøb markant og derigennem frigjort ressourcer til borgernær service. 
Den fælleskommunale indkøbsstrategi understøtter dette arbejde, og der er som led heri 
iværksat en række initiativer, der styrker indkøbet i hele den kommunale sektor. Både gen-
nem fællesoffentlige aftaler, fælleskommunale aftaler og ved at sikre højere aftaleanvendelse 
samt bedre tilrettelæggelse af indkøbsopgaven lokalt.  

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der er potentiale for yderligere effektivi-
seringer af indkøbet på tværs af den offentlige sektor gennem den fortsat store indsats inden 
for sektorerne, gennem øget samarbejde og en god arbejdsdeling på tværs af sektorer samt 
gennem digitalisering af indkøbet.  

Parterne er på den baggrund enige om, at det er en national målsætning for regeringen, KL 
og Danske Regioner, at det offentlige indkøb professionaliseres og effektiviseres yderligere 
bl.a. understøttet af nedenstående fokusområder, jf. boks 5.  

Parterne vil som led i Sammenhængsreformen i efteråret 2018 aftale fælles måltal for effekti-
visering af det offentlige indkøb, der rækker frem mod 2025.  

Målsætningen understøtter den fælleskommunale indkøbsstrategi og regionernes fælles 
strategi for indkøb. Parterne vil i fællesskab understøtte og følge udviklingen frem mod 2025 
og fortsætte det indkøbsstrategiske samarbejde. 

Boks 5 
Fokusområder for det offentlige indkøb 

• Samarbejde om fælles indkøbsaftaler. Indkøbet i den offentlige sektor kan tilrettelægges bedre og mere 
omkostningseffektivt ved at købe flere varer ind i fællesskab. Parterne er fortsat enige om at samle ind-
køb på 12 fællesoffentlige aftaler i SKI og vil styrke samarbejdet ved at afdække mulighed for op mod 
10 nye aftaler hvor relevant, herunder med iagttagelse af transaktionsomkostninger og bl.a. en afdæk-
ning af softwareområdet. 
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Regeringen, KL og Danske Regioner vil endvidere fortsat arbejde for, at Danske Regioner 
kan indtræde som medejer af SKI A/S, jf. Aftalerne om den kommunale og regionale økonomi 
for 2018. 

Udbetaling Danmark 
Regeringen og KL er enige om, at det er væsentligt at understøtte forretningsgrundlaget for 
Udbetaling Danmark og grundlaget for fortsatte gevinstrealiseringer til gavn for kommuner og 
stat. Parterne vil derfor i efteråret 2018 drøfte rammerne herfor, herunder bl.a. rammerne for 
fortsatte effektiviseringer af driften mv. Der pågår desuden et arbejde med overflytning af den 
fulde administration af særlig støtte fra kommunerne til Udbetaling Danmark.  

God økonomistyring 
Regeringen og KL er enige om at videreføre det etablerede partnerskab om udvikling af 
økonomistyring i kommunerne, som skal kortlægge og udbrede eksempler på god styrings-
praksis. I forlængelse af de igangværende analyser af tværgående indsatser og det speciali-
serede voksenområde udarbejdes sektoranalyser af anlægsstyring og styring på ældreområ-
det. Derudover bidrager partnerskabet til at styrke økonomistyringskompetencerne og dele 
de gode erfaringer på tværs af stat, kommuner og regioner. 

Sociale investeringsprogrammer  
I forbindelse med etableringen af Den Sociale Investeringsfond skal der etableres et sekreta-
riat, jf. Aftale om satspuljen for 2018 af 10. november 2017. KL og regeringen er enige om en 
kommunal medfinansiering af sekretariatet på 2 mio. kr. årligt fra 2019-2021. 

 
• Fælles indkøb af sundhedsartikler. Der skal skabes bedre patientforløb inden for en række 

behandlingsområder ved fælles indkøb mellem kommuner og regioner. Parterne er enige om at 
etablere tværoffentlige indkøbsaftaler af sundhedsartikler på fire områder frem mod 2025. Parterne vil 
løbende evaluere erfaringer fra de første to fællesoffentlige aftaler vedr. stomiprodukter og sårplejepro-
dukter, herunder finansieringsmodeller og tilslutning til aftalerne. På baggrund af disse erfaringer arbej-
des der videre med konkrete modeller for øvrige fællesoffentlige udbud på området, herunder mulighe-
den for at samle de enkelte aftaler i én landsdækkende aftale. 
 

• Høj aftaleanvendelse. Parterne er enige om at sikre høj tilslutning og anvendelse af de aftaler, der 
indgås fællesoffentligt. Parterne vil samtidig fortsat arbejde for at skabe et ensartet og bedre fælles 
vidensgrundlag for indkøb og compliance, herunder fastlægge en opgørelsesmetode for compliance på 
fællesoffentlige aftaler  og i forlængelse heraf fastlægge et mål for compliance for fællesoffentlige 
aftaler. 
 

• Digitalisering af indkøb. Parterne er enige om at fremme brugen af e-handel på relevante indkøbsafta-
ler. Regeringen vil fremsætte lovforslag om, at en række indkøbskategorier skal e-handles ved e-ordrer 
og e-kataloger, når det offentlige handler med private leverandører. Lovforslaget forventes at træde i 
kraft medio 2020. 
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Center for Offentlig Innovation 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fastlægge en ny strategi for Center for 
Offentlig Innovations funktion og arbejde med fokus på understøttelse af innovationsfokus i 
offentlig-privat samarbejde, herunder udbredelsen af mere velafprøvede teknologier og af-
prøvning af nye teknologier i den offentlige sektor. En ny strategi aftales konkret mellem 
regeringen, KL og Danske Regioner i efteråret 2018.   

Verdensmålene 
Kommunerne gør en stor indsats for at skabe partnerskaber om lokal udvikling og implemen-
tere verdensmålene, som har til formål at fastholde et frit, rigt og trygt samfund i Danmark 
ved løbende at indtænke bæredygtig udvikling i politiske tiltag. Regeringen og KL er enige 
om at fortsætte og understøtte den positive udvikling. 

Omkostningseffektiv finansiering 
Regeringen og KL er enige om i fællesskab at afdække kommunernes finansieringsvilkår og 
adgang til finansiering, herunder i KommuneKredit, inden for EU’s statsstøttepraksis. Formå-
let er at understøtte kommunernes opgavevaretagelse gennem adgang til omkostningseffek-
tiv finansiering i overensstemmelse med EU’s regler.   
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Bilag 1. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 
 
Regeringen og KL aftalte i 2016 rammerne for det fælles og flerårige moderniserings- og 
effektiviseringsprogram. Programmet er med til at understøtte regeringen og KL’s fælles 
arbejde om udviklingen af den borgernære service.  

Med afsæt i programmet er der i 2017 og 2018 aftalt en lang række initiativer, som skal un-
derstøtte arbejdet med moderniseringen og effektiviseringen i kommunerne. Flere af initiati-
verne er fortsat under forberedelse, bl.a. grundet en længere lovgivningsproces end oprinde-
ligt forventet.   

Regeringen og KL er enige om, at arbejdet med implementering af såvel nye som tidligere 
iværksatte initiativer i regi af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet kræver et vedva-
rende fokus i regeringen samt KL og kommunerne.  

Realisering af målsætning for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2019  
Regeringen og KL er enige om en række nye initiativer. Sammenlagt med tidligere gennem-
førte initiativer, som har stigende gevinstrealiseringsmuligheder, er regeringen og KL enige 
om, at der samlet set kan frigøres 1 mia. kr. i 2019. Dette er således i overensstemmelse 
med den fælles aftalte målsætning for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.  

Såfremt det ikke skulle vise sig muligt at gennemføre de aftalte initiativer, er regeringen og 
KL enige om i fællesskab at finde alternative initiativer, således at målsætningen om at frigø-
re 1 mia. kr. i 2019 realiseres.   

Et væsentligt element i at understøtte en effektiv opgaveløsning i kommunerne er den fælles 
ambition om mindre bureaukrati og enklere regulering. Regeringen og KL er enige om, at der 
med nedenstående initiativer samlet set kan frigøres 0,5 mia. kr. af det samlede aftalte poten-
tiale i 2019. Heri indgår aftalte initiativer i 2018 med stigende indfasningsprofiler og nye initia-
tiver, jf. boks 1.     

Boks 1 
Initiativer til forenkling af kommunernes rammer og styrket styring 
 
• Kommunale regelforenklingsforslag: Regeringen vil søge Folketingets opbakning til  at 

imødekomme fire regelforenklingsforslag og vil undersøge yderligere syv forslag nærmere med henblik 
på eventuelt at søge opbakning til at forenkle.  
 

• Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats: Regeringen drøfter en grundlæggende forenkling 
af den aktive beskæftigelsesindsats med Folketingets partier. Forenklingen vil bl.a. ske som ved at en 
række proceskrav lempes eller helt afskaffes samt en ensretning af regler på tværs af målgrupper.   
 

• Én helhedsorienteret plan og dataunderstøttelse: Regeringen har fremsat et lovforslag, som giver 
mulighed for at udarbejde én helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte 
behov. Samtidig påtænker regeringen at udstede en ny databekendtgørelse til brug for arbejdet med 
én plan. 



 0BAftale om kommunernes økonomi for 2019 
 
 

Aftale om kommunernes økonomi for 2019 · Juni 2018 
 

24 

 
Et andet væsentligt element i realiseringen af den samlede målsætning for moderniserings- 
og effektiviseringsprogrammet er en understøttelse af det fortsatte arbejde med at styrke den 
effektive drift i kommunerne.  

Med afsæt i de i økonomiaftalen for 2018 igangsatte initiativer samt den fortsatte udbredelse 
af tidligere igangsatte initiativer for at skabe en mere effektiv drift er regeringen og KL enige 
om, at der i 2019 samlet set kan frigøres 0,3 mia. kr. gennem en mere effektiv drift i kommu-
nerne, jf. boks 2.  

 
Ny teknologi er ligeledes en væsentlig forudsætning for den fortsatte udvikling af den kom-
munale opgaveløsning og moderniseringen af den offentlige sektor. Kommunerne har i de 
senere år arbejdet på at udnytte mulighederne i takt med, at nye teknologiske løsninger til fx 
indkøb og digitaliseringsinitiativer opstår.  

 
• Statslige afbureaukratiseringsforslag: I regi af Sammenhængsreformen er der identificeret  

regelforenklinger,  forbedringsforslag mv. på ældre- og dagtilbudsområdet.  
 

• Styrket ankepraksis på socialområdet: For at styrke ankepraksissen til gavn for borgerne er 
parterne enige om en række initiativer målrettet Ankestyrelsen, kommunerne og de 
lovgivningsmæssige rammer. 

 

Boks 2 
Initiativer til mere effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer 
 
Drift af ejendomsadministration  
• Med henblik på fortsat understøttelse af kommunernes arbejde med effektiviseringer på facility 

management-området er der sat fokus på kommunernes ejendomsadministration, herunder 
muligheden for at arbejde med dataunderstøttet arealoptimering. Der offentliggøres et 
anvendelsesorienteret inspirationsmateriale, som skal understøtte kommunerne med at udvikle og 
gennemføre dataunderstøttet arealoptimering. 

 
It-drift, -indkøb og -strategi   
• Med henblik på fortsat understøttelse af kommunernes arbejde med effektiviseringer på it-området er 

der sat fokus på kommunernes it-drift, -indkøb og -strategi. Arbejdet har identificieret en række 
initiativer og løftestænger, der kan understøtte kommunernes arbejde med en mere effektiv it-drift, -
indkøb og -strategi på kort og længere sigte.  
 

Vejvedligeholdelse  
• Med henblik på fortsat understøttelse af en effektiv vejvedligeholdelse er der iværksat et arbejde med 

udarbejde og kvalificere landsdækkende nøgletal og identificere effektiviseringsmuligheder på det 
kommunale vejområde.. Analysen færdiggøres i efteråret 2018 og forventes bl.a. at munde ud i et 
katalog med redskaber, anbefalinger og gode cases. 
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Regeringen og KL aftalte med økonomiaftalen for 2018 at iværksætte en række tiltag, som 
skal understøtte kommunernes arbejde med udviklingen af den kommunale sektor gennem 
nye teknologier og bedre indkøb.  

Med afsæt i de gennemførte initiativer er regeringen og KL enige om, at der kan frigøres 0,2 
mia. kr. i 2019 som følge af billigere indkøb og gevinster gennem digitale løsninger, jf. boks 3. 

 
Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at de aftalte initiativer gennemføres 
lovgivningsmæssigt og implementeres i praksis, således at det kan føre til forandringer i 
kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at der løbende udarbejdes en fælles 
opfølgning på de igangsatte tiltag med henblik på at understøtte implementeringen. Omstil-
lings- og udviklingsenheden vil løbende understøtte implementeringsarbejdet i kommunerne.  

Regeringen og KL er enige om at arbejde videre med igangsatte initiativer i regi af moderni-
serings- og effektiviseringsprogrammet med henblik på at understøtte den fælles ambition om 
en fortsat udvikling af den borgernære service.  

Boks 3  
Initiativer til bedre indkøb og øget digitalisering 
 
Øget anvendelse af automatisering  
• Der er gennemført en afdækning af mulighederne for at udbrede Robotic Process Automatition (RPA) 

løsninger i kommunerne på henholdvis HR, økonomi og personaleadministration samt teknik- og 
miljøområdet. Afdækningen har påvist en række konkrete processer, hvor RPA-løsninger kan bidrage 
til mere effektive arbejdsgange i kommunerne. Der offentliggøres vejledningsmateriale til kommunerne 
hertil.  

 
Effektivt indkøb 
• De fælles forpligtende indkøbsaftaler i SKI skaber hvert år besparelser for kommunerne. Det er en 

væsentligt målsætning, at kommunerne som udgangspunkt altid tilslutter sig og anvender de fælles 
forpligtende aftaler i SKI. Mange kommuner arbejder målrettet med compliance og parterne er enige 
om, at kommunerne skal fortsætte arbejdet og fastsætte måltal for compliance.  
 

Et digitalt offentligt indkøb 
• Parterne er enige om at fortsætte digitaliseringen af det offentlige indkøb, som understøtter et effektivt 

indkøb og letter samhandlen med private leverandører til det offentlige.  Regeringen vil fremsætte 
lovforslag om, at en række indkøbskategorier skal e-handles ved e-ordrer og e-kataloger, når det 
offentlige handler med private leverandører med ikrafttrædelse medio 2020. Indtil da er regeringen og 
KL enige om at fremme brugen af e-handel på relevante indkøbsaftaler i SKI. 

 
Anvendelse af digital genoptræning og generel udstillingsløsning 
• Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at understøtte den digitalt understøttet genoptræning, 

som indebærer mulighed for at substituere træningsgange ved fysisk fremmøde med egentræning, 
samt at der fortsat er potentiale at indfri gennem anvendelsen af en generel udstillingsløsning i 
forbindelse med kommunernes behov for udstilling af indkomstdata.  
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Anvendelse af nye teknologier indebærer muligheder for modernisering af opgaveløsningen i 
den offentlige sektor. På den baggrund er regeringen og KL enige om at undersøge mulighe-
der ved og betingelser for øget brug af nye teknologier, herunder fx machine learning, kunstig 
intelligens mv. som beslutningsunderstøttende løsninger. Derudover igangsættes en drøftel-
se med afsæt i KL’s afdækning af juridiske og praktiske muligheder i samarbejdsformer på 
tværs af forskellige opgaveområder, forpligtigelsesniveauer mv., som skal bygge videre på 
det tidligere arbejde om samarbejdsformer.  

Regeringen og KL er enige om frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for 
2020 at samarbejde om initiativer, der samlet set kan frigøre 1 mia. kr. i 2020. 
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Bilag 2. Data og digitalisering 

Næste generation af den fællesoffentlige infrastruktur 
Danmark er i front med digitaliseringen af den offentlige sektor, og de fællesoffentlige infra-
strukturløsninger udgør grundlaget for, at Danmark kan fortsætte digitaliseringen og levere 
god, sikker og tidssvarende digital service til borgere og virksomheder. Regeringen, KL og 
Danske Regioner er fortsat enige om rammerne for næste generation af den fællesoffentlige 
infrastruktur (MitID, NemLog-in og Digital Post), herunder at indgå kontrakter, samt om finan-
siering i årene 2018-2028 til udvikling og drift af de nye løsninger. For 2018 og 2019 er den 
kommunale andel af det centrale nettofinansieringsbehov henholdsvis 26 mio. kr. og 38 mio. 
kr.  

Finansieringsbehovet konsolideres og drøftes ved forhandlingerne om kommunernes og 
regionernes økonomi for 2020. Der er enighed om, at niveauet for overhead på driftsårsværk 
drøftes i den forbindelse. Myndighedernes implementering af de nye løsninger forventes 
gradvist at skulle igangsættes i 2019 frem mod de nye løsningers forventede idriftsættelse i 
løbet af 2020. Parterne er enige om at fortsætte samarbejdet om at sikre en god decentral 
omstilling. 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at fastholde den økonomiske ramme til 
finansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 for 2019.  

Udbredelse af digitalt understøttet tidlig opsporing 
Digitalt understøttet tidlig opsporing medvirker til en bedre forebyggelsesindsats i ældreplejen 
samt til bedre videndeling og styrket faglighed hos plejepersonalet. Regeringen og KL er 
derfor enige om, at der skal igangsættes en indsats med henblik på at udbrede digitalt under-
støttet tidlig opsporing i landets kommuner. 

Etablering af et udviklingsværktøj til understøttelse af det kommunale 
kontrolarbejde 
Regeringen og KL er enige om at prioritere den fortsatte udvikling af Den Fælles Dataenhed 
og anvendelsen af oplysningerne derfra i kontrollen med sociale ydelser. Derfor etableres i 
regi af Udbetaling Danmark et nyt udviklingsværktøj til at understøtte øget læring, videndeling 
og give bedre mulighed for at understøtte kontrolindsatsen med sociale ydelser i kommuner-
ne og Udbetaling Danmark via Den Fælles Dataenhed. 

Åbne data i Hjælpemiddelbasen 
Regeringen og KL er enige om, at data fra Hjælpemiddelbasen fremover stilles gratis og 
åbent til rådighed for kommuner, borgere og virksomheder, og kommunerne således fritages 
for abonnementsbetaling. Socialstyrelsens opgave med at indsamle, klassificere og strukture-
re data på hjælpemiddelområdet finansieres fremadrettet ved, at kommunernes bloktilskud 
reduceres årligt med 3,2 mio. kr., svarende til de kommunale omkostninger, der i dag afreg-
nes gennem abonnementsbetalinger. 
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Data – tillid og transparens  
Regeringen og KL er enige om, at oplysninger om borgerne er en værdifuld og på mange 
måder integreret del af arbejdet i den offentlige sektor. Medarbejdere i den offentlige sektor 
anvender personoplysninger til en række forskellige formål, herunder til at yde god og per-
sonlig service sammen med og for borgerne og give borgere mulighed for at se sagsbehand-
lingsforløb efter i sømmene. Det er i den forbindelse vigtigt, at borgerne fortsat har tillid til det 
offentliges brug og håndtering af persondata, og at det foregår betryggende og sikkert. Ofte 
vil borgeren selv være med i forløbet eller blive bedt om samtykke til anvendelse af data.  

Parterne er enige om at gennemføre et analysearbejde, der skal se på udfordringer og mu-
ligheder i offentlige myndigheders anvendelse af personoplysninger. Regeringen vil i regi af 
Sammenhængsreformen komme med et udspil, som skal hæve ambitionerne for den offentli-
ge digitale service, herunder et konkret initiativ, der skal sikre øget gennemsigtighed og over-
blik over de data om borgerne, som anvendes af de offentlige myndigheder. Parterne er 
enige om at drøfte forberedelse af initiativet i fællesskab. 

Styrket indsats for cyber- og informationssikkerhed   
Gennemsigtighed og it-sikkerhed er afgørende for en tryg og effektiv offentlig sektor, hvor 
borgerne og virksomhederne kan have tillid til myndighedernes forvaltning af data. Parterne 
er enige om, at der i de kommende år er behov for en markant styrkelse af arbejdet med 
cyber- og informationssikkerhed, og at indsatsen skal prioriteres højt på tværs af den offentli-
ge sektor.  

Regeringen, KL og Danske Regioner er i forlængelse heraf enighed om at fortsætte det 
tværoffentlige samarbejde om informationssikkerhed, herunder at kommunerne følger prin-
cipperne i sikkerhedsstandarden ISO27001, der fastsætter bedste praksis for styring af in-
formationssikkerhed. Endvidere er der enighed om at samarbejde om at løfte de offentligt 
ansattes viden om it-sikkerhed. Med regeringens strategi for cyber- og informationssikkerhed 
iværksættes en række indsatser, der skal sikre et markant løft af it-sikkerheden på tværs af 
den offentlige og private sektor.  

Parterne er – med afsæt i strategien – enige om at gå i dialog om at igangsætte yderligere 
tiltag på området i efteråret 2018, herunder at sikre koordination og videndeling samt, at KL 
og Danske Regioner, hvor det er relevant, indgår i arbejdet med at udarbejde sektorstrategier 
for relevante samfundskritiske områder, herunder sundhed, inden udgangen af 2018. Sektor-
strategierne skal sætte rammerne for en helhedsorienteret indsats og understøtte en tydelig 
arbejdsdeling mellem parterne. 

Fokus på gode digitale brugeroplevelser 
Danmark har gennemført en digital omstilling, så borgere og virksomheder i dag kommunike-
rer digitalt med den offentlige sektor. Den omstilling skal fastholdes og fortsættes. Regerin-
gen og KL er derfor enige om, at der fortsat skal være fokus på at skabe gode brugeroplevel-
ser, så digital kommunikation med offentlige myndigheder bliver stadig lettere, og brugerne 
føler sig trygge ved at bruge de digitale kanaler. Parterne er derfor enige om, at myndigheder 
med ansvar for obligatoriske selvbetjeningsløsninger skal indsamle viden om brugernes 
anvendelse af løsninger og anvende denne viden til løbende at forbedre løsningerne. 
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Opfølgning på Strategi for digital sundhed 2018-2022  
Regeringen, KL og Danske Regioner har i fællesskab udarbejdet Strategi for digital sundhed 
2018-2022, som rammesætter i alt 27 konkrete indsatser for et mere sikkert og sammen-
hængende sundhedsvæsen. En række af indsatserne forudsætter særskilt aftale. 

Et samlet patientoverblik 
For at mobilisere kapacitet lokalt og dermed forberede udbredelsen af ét samlet patientover-
blik i hele sundhedsvæsenet er regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at der inden 
udgangen af første halvår 2019 er udarbejdet lokale implementeringsplaner for aftaleoversig-
ten og fælles stamkort i alle regioner og kommuner samt i almen praksis med planlagt dead-
line ultimo 2020 med henblik på at aftale udbredelse i forbindelse med økonomiaftalen for 
2020. 

Fælles målbillede 
På baggrund af aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2018 er regeringen, KL 
og Danske Regioner enige om at færdiggøre arbejdet med et samlet målbillede for den fæl-
lesoffentlige it-infrastruktur på sundhedsområdet, herunder governance og finansieringsmo-
del, inden udgangen af 2018 med henblik på at drøfte opfølgning frem mod økonomiaftalen 
for 2020. 

Datadeling af kommunale indsatser og resultater (herunder FSIII) 
Regeringen og KL er enige om, at større åbenhed og synlighed om kommunale indsatser og 
resultater på sundheds- og ældreområdet kan bidrage til at understøtte kvalitet og sammen-
hæng i det nære sundhedsvæsen. Parterne er derfor enige om, at etablere en fælles ramme 
for systematisk deling og sammenligning af relevant struktureret data, særligt med fokus på 
FSIII-data. Fælles Sprog III data stilles til rådighed fra de første kommuner i 2019 og fra 
øvrige kommuner med udgangen af 2020 under hensyntagen til implementeringen af moder-
ne omsorgsjournaler og de decentrale initiativer i Sundhedsdataprogrammet. 

Fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet   
Regeringen og KL er enige om, at udgifter til drift og vedligehold af en række fællesoffentlige 
it-systemer på sundhedsområdet udgør 58,7 mio.kr. (2018-pl) i 2019, heraf 17,4 mio. kr. fra 
kommunerne. De kommunale udgifter til videreudvikling af Den Nationale Serviceplatform 
(NSP) og Fælles Medicinkort (FMK) kan udgøre op til 1,8 mio.kr. (2018-pl) i 2019. Der afsat 
midler til drift af MedCom løsninger på i alt 7,5 mio. kr. (2018-pl), herunder 3,8 mio. kr. fra 
kommunerne.  

Overtagelse af system til opkrævning af kommunal ejendomsskat 
Regeringen og KL er som udgangspunkt enige om, at Skatteministeriet overtager kommu-
nernes E&E-system (Ejendomsskat og Ejendomsbidrag) til den statslige beregning og op-
krævning af kommunal grundskyld fra 2021. De teknologiske, økonomiske, juridiske og pro-
cessuelle forhold herved afklares i efteråret 2018. 
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Fuld digitalisering på planområdet 
Regeringen og KL er enige om at gennemføre en analyse af potentialerne ved digitalisering 
på planområdet inden april 2019. Med udgangspunkt i kommuners og statslige myndigheders 
forretningsbehov skal analysen bl.a. kortlægge, hvordan digitalisering på planområdet kan: 

• Give let adgang til retsgyldige bestemmelser, data og kort 
• Styrke anvendelsen af bestemmelser, data og kort på tværs af kommuner og statslige 

myndigheder 
• Give kommuner og statslige myndigheder bedre muligheder for smart administration 
• Give virksomheder, investorer og borgere bedre vilkår for byggeri og ombygninger samt 

datadreven innovation og udvikling af nye forretningsmodeller. 

Analysen skal danne grundlag for det videre arbejde med digitalisering af planområdet. Et 
evt. videre samarbejde mellem regeringen og KL herom aftales ifm. økonomiaftalen for 2020. 

Institutionsregisteret for dagtilbud 
Regeringen og KL er enige om, at der skal sikres fremdrift i etableringen af registeret for 
dagtilbud, herunder dagpleje og daginstitutioner. Registeret danner grundlag for informati-
onsportalen og for, at kommunikationsløsningen Aula kan anvendes på dagtilbudsområdet 
sammen med UNI-login. Registeret skal omfatte alle kommunale og private dagtilbud senest 
ved udgangen af 2019. 
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Bilag 3. Forståelse mellem regeringen og KL om en 
styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats 
 
Regeringen ønsker et nyt og fokuseret erhvervsfremmesystem, hvor virksomhederne oplever 
et enklere erhvervsfremmesystem, der tager afsæt i deres behov og med højere kvalitet i 
ydelserne.  

Regeringens udgangspunkt er, at antallet af politisk ansvarlige niveauer skal reduceres fra tre 
til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. Der etableres en 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som erstatter de seks regionale Vækstfora og Dan-
marks Vækstråd, som nedlægges.  

Kommunerne vil i det nye system spille en nøglerolle. Kommunerne skal fortsat være det 
lokale omdrejningspunkt for virksomhederne, så virksomheder og kommuner kan udvikle en 
stærk lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Kom-
munerne vil være den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet for mange virksomheder 
med mulighed for erhvervsråd og erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser, 
herunder 1:1-vejledning, der kan hjælpe virksomhederne videre. 

Konkret foreslår regeringen, at:  

• Der etableres op til 10 tværkommunale Erhvervshuse, der skal fungere som stærke 
kompetencecentre for virksomhedsvejledning. Erhvervshusene skal i videst muligt om-
fang baseres på de eksisterende Væksthuse og med mulighed for filialer.  
 

• De ydelser, der i dag tilbydes til en smal gruppe af vækstvirksomheder i Væksthusene, 
gøres tilgængelige for alle virksomheder i Erhvervshusene. De specialiserede faglige 
ydelser om virksomhedsdrift og -udvikling samles også i Erhvervshusene, ligesom højt 
specialiserede ordninger såsom internationalisering (Eksportrådet), kapitalformidling 
(Vækstfonden) og innovation (Innovationsfonden) vil være tilgængelige via Erhvervshu-
sene.  

 
• Der ikke må være overlap mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den 

indsats, der foregår i kommunerne enkeltvist. Det vil blive beskrevet nærmere i en ram-
meaftale mellem regeringen og KL og fremgå af lov om erhvervsfremme.  

 
• Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i Erhvervshusene og den indsats, 

der foregår i kommunerne enkeltvist, bliver nærmere beskrevet i rammeaftalen mellem 
regeringen og KL, svarende til den aftale, der eksisterer om Væksthusene. På baggrund 
af rammeaftalen kan KKR’erne indgå resultatkontrakter med Erhvervshusene, der tager 
højde for lokale behov og prioriteter.  
 

• Erhvervshusenes bestyrelser vil bestå af 3 repræsentanter fra kommunerne, 4 medlem-
mer fra virksomheder samt 1 medlem fra en videninstitution. Disse repræsentanter ud-
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peges af KKR. Fsva. de 4 erhvervsrepræsentanter sker dette på baggrund af indstilling 
fra erhvervsorganisationerne. Bestyrelsen vil dertil have en repræsentant fra en arbejds-
tagerorganisation udpeget af de faglige hovedorganisationer i fællesskab og et medlem 
udpeget af Regionsrådet. KKR skal varetage en tilsvarende styrende rolle, som Vækst-
husene i dag, ligesom der fortsat vil være en observatør fra Erhvervsministeriet i besty-
relsen. Bestyrelserne får med deres kendskab til lokale udfordringer og potentialer til op-
gave at sikre en effektiv opgavevaretagelse, der møder virksomhedernes behov samt bi-
drage til den samlede erhvervsfremmestrategi. Det fastlægges nærmere gennem æn-
dring af lov om erhvervsfremme.  
 

• Der etableres en ambitiøs, datadrevet digital erhvervsfremmeplatform, der giver virk-
somhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, 
drift og udvikling af virksomhed mv. Platformen skal drives som en fællesoffentlig digital 
indgang til erhvervsfremme; fra den lokale kommunale erhvervsservice til statens ord-
ninger. Erhvervsorganisationer, statslige ordninger og kommunerne skal inddrages i ud-
viklingen.  
 

• Den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, der 
skal varetage den lokale indsats. Dette betyder, at turismefremmeindsatsen i højere grad 
sker i samarbejde mellem flere kommuner, så kommunerne sammen kan løfte deres 
centrale rolle i forhold til udvikling af stærke og attraktive destinationer i Danmark.  

 
• Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres der en destinationsudviklingspulje 

øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Destinationsudviklingspuljen kan 
kun søges af destinationsselskaber.  

 
• Den videre proces for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber aftales mellem 

regeringen og KL og baseres på fælles pejlemærker. Det vil inden for disse rammer væ-
re op til kommunerne at aftale fælles destinationsselskaber inden udgangen af 2020.  

 
• Som følge af overgangen fra ca. 80 organisationer til 15-25 destinationsselskaber vil 

forenklingen understøtte en realisering af gevinster, der frigøres til andre prioriteter i 
kommunerne.  

KL bakker fuldt op om regeringens forslag til et enklere erhvervsfremmesystem og en styrket 
decentral turismefremmeindsats. Regeringen vil på den baggrund søge opbakning til forstå-
elsen i de videre forhandlinger med Folketingets partier om en styrket og forenklet erhvervs-
fremmeindsats. 

Økonomi  
Regeringen og KL er enige om, at de op til 10 nye tværkommunale Erhvervshuse forudsætter 
en omprioritering af kommunernes nuværende udgifter til erhvervsfremme på op til 180 mio. 
kr. årligt, hvoraf godt 100 mio. kr. stammer fra kommunernes nuværende medfinansiering af 
Væksthusene i regionalt regi. Ligeledes prioriteres der inden for Erhvervshusenes ramme 7,5 
mio. kr. til indstationering af eksportrådgivere fra Eksportrådet.  
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Hertil er parterne enige om, at kommunerne omprioriterer 25 mio. kr. årligt til den nye fælles-
offentlige digitale erhvervsfremmeplatform. 

Der vil ske en reduktion af det kommunale udviklingsbidrag ved et bortfald af regionale er-
hvervsfremmeopgaver, og statens tilskud til kommunerne til dækning heraf nedjusteres sva-
rende hertil.  

Endelig er parterne enige om, at kommunerne i tillæg hertil vil kunne frigøre op til 100 mio. kr. 
årligt som følge af konsolidering af kommunernes opgaver og udgifter til basal erhvervsser-
vice. De frigjorte midler målrettes borgernær velfærd i kommunerne som led i aftale om 
kommunerne økonomi for 2019.  

De udgiftsmæssige virkninger af ovenstående er sammenfattet i tabel 1. 

 

 

 
 

 

 

 

Tabel 1 
Konsolidering af kommunale udgifter til erhvervsfremme 

Mio. kr., årligt, (2018-pl) Før Efter 

Lokale erhvervsfremmeudgifter (konsolideringsgevinst) 500 320 

Nye tværkommunale Erhvervshuse (tidligere Væksthuse) 105 160 - 180 

Digital erhvervsfremmeplatform 0 25 

Borgernær velfærd  80 - 100 

I alt 605 605 

 



 

Notat 
 
 
 

Indtægter 2019-2022 

 

 

Indledning 

Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 
2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret på en 
forudsætning om en uændret udskrivningsprocent og grundskylds-
promille i forhold til 2018. 

Indtægtsbudgettet tager udgangspunkt i at Svendborg Kommune vælger 
statsgaranteret skattegrundlag og deraf afledte tilskuds- og 
udligningsbeløb for 2019. De områder, som garantien vedrører, er 
indkomstskat, tilskud og udligning.  

Der udarbejdes løbende frem til Byrådets endelige vedtagelse af 
budgettet for 2019 analyser, som lægges til grund for Byrådets endelige 
beslutning om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering.  

Overslagsårene 2020-2022 er baseret på kommunens egen 
befolkningsprognose i sammenhæng med KL’s tilskudsmodel fra juli 2018. 
Anvendelsen af tilskudsmodellen sikrer at indtægtsbudgettet i 
overslagsårene må forventes at indeholde den rette sammenhæng 
mellem udviklingen i kommunens egne skatteindtægter og folketal og 
udviklingen i indtægterne fra hhv. udligning og bloktilskud.  

Denne metode kan dog ikke tage højde for evt. byrdefordelingsmæssige 
forskydninger kommunerne imellem i overslagsårene, som er en følge af 
kommende opdateringer af datagrundlaget i udligningen. For 
overslagsårene er det således forudsat, at det ekstraordinære likviditets-
tilskud også videreføres i årene efter 2019.  

Det forudsættes endvidere at Svendborg Kommune også for 
overslagsårene 2020-2022 vil modtage et særtilskud som særligt 
vanskeligt stillet kommune på i alt 6,0 mio. kr.  
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Samlet oversigt 

Tabel 1: Samlede indtægter (løbende priser) 
 

mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Tilskud og udligning -1.106,5 -1.128,3 -1.132,3 -1.153,4 

Indkomstskatter -2.432,5 -2.478,7 -2.547,2 -2.599,6 

Ejendomsskatter -199,2 -207,6 -218,1 -229,3 

Øvrige skatter -24,9 -27,3 -26,2 -25,2 

Indtægter i alt -3.763,1 -3.841,9 -3.923,8 -4.007,5 
 
Tabel 1 viser, at de samlede indtægter i 2019 forventes at udgøre fra 
3.763 mio. kr. stigende til 4.007 mio. kr. i 2022. De enkelte 
indtægtsposter vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit. 
 

1. Tilskud og udligning  

Tabel 2: Indtægter fra tilskud og udligning 

mio. kr. 2019 2020 2021 2022 
Kommunal udligning -833,9 -858,1 -864,1 -887,4 
Statstilskud -58,0 -50,6 -49,9 -49,1 
Udligning og tilskud udlændinge 14,6 14,9 15,1 15,3 
Udligning vedr. selskabsskat -34,2 -37,5 -35,9 -34,3 
Tilskud til Ø-kommuner -7,3 -7,3 -7,3 -7,3 
Grundbidrag til regionsudvikling 7,9 6,5 6,7 6,9 
Tilskud til bedre dagtilbud mv. -4,8 -4,9 -5,1 -5,2 
Tilskud til ældreplejen -20,9 -21,4 -21,9 -22,4 
Likviditetstilskud -53,7 -53,7 -53,7 -53,7 
Beskæftigelsestilskud -110,9 -110,9 -110,9 -110,9 
Særtilskud efter ansøgning -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 
Nettoudgifter momsrefusionsordn. 0,7 0,7 0,7 0,7 

I alt -1.106,5 -1.128,1 -1.132,3 -1.153,4 
 
Derudover modtages der tilskud til hhv. nedsættelse af takster for 
godstransport og passagertransport på ø-færgerne. Disse tilskud udgør hhv. 
0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i 2019.  
 
Kommunal udligning:  
Indtægter fra kommunal udligning udgør en meget væsentlig post i 
kommunens budget. Ved udligningen anvendes en såkaldt "netto-
udligningsmetode", hvor der udlignes 61 pct. af forskellen mellem 
kommunens beskatningsgrundlag og et beregnet udgiftsbehov (”strukturelt 
underskud/overskud”). Hertil kommer så ekstra 32 pct. udligning, hvis 
kommunen har et ”højt strukturelt underskud", som defineres ved, at 
kommunens strukturelle underskud overstiger 95 % af det gennemsnitlige 
strukturelle underskud pr. indbygger på landsplan. Der ydes i så fald ekstra 



 

 

32 % i udligning af forskelsbeløbet. For 2019 er denne beløbsgrænse fastsat 
til 13.094 kr. pr. indbygger.  

Det vil sige, at hvis kommunens strukturelle underskud overstiger denne 
beløbsgrænse udløses de ekstra 32 % i udligning. Af de 834 mio. kr. fra 
kommunal udligning i 2019 stammer de 126 mio. kr. fra denne ekstra 
udligning til "kommuner med højt strukturelt underskud".  

Svendborgs andel af udvidelsen af servicerammen på 1,2 mia. kr. og den 
tidligere pulje til klippekortordningen på 400 mio. kr. indgår i denne post. 

Statstilskud:  
Af kommunernes samlede bloktilskud på 62,1 mia. kr. i 2019 bliver de 5,7 
mia. kr. fordelt efter kommunernes indbyggertal (statstilskuddet). Resten af 
bloktilskuddet, altså 56,4 mia. kr., anvendes til at finansiere lands-
udligningsordningen og ordningen vedr. kommuner med højt strukturelt 
underskud samt forskellige særtilskud. Svendborg Kommunes andel af de 5,7 
mia. kr. udgør 58 mio. kr. for 2019. 

En del af statstilskuddet - i alt 4,0 mia. kr. - er gjort betinget af, at 
kommunerne samlet set overholder den aftalte ramme for serviceudgifter og 
anlægsudgifter for 2019. Af det samlede statstilskud til Svendborg Kommune 
på 58,0 mio. kr. er hhv. 30,4 mio. kr. (serviceudgifter) og 10,1 mio. kr. 
(anlægsudgifter) gjort betinget af aftaleoverholdelse for kommunerne under 
ét. 

Generel udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge:  
Bidrag til den generelle udligningsordning vedr. udlændinge vil betyde en 
nettoudgift på 14,6 mio. kr. i 2019 med henvisning til at den økonomiske 
belastning fra indvandrere, flygtninge og efterkommere heraf for Svendborg 
kommune ligger under gennemsnittet på landsplan. Bidraget er fordelt efter 
kommunens indbyggertal. 

Udligning af selskabsskat: 
Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på 34,2 mio. kr. i 2019. 
Ordningen indebærer, at kommunen kompenseres for 50 pct. af forskellen 
mellem kommunens provenu på selskabsskatter og det gennemsnitlige 
provenu af selskabsskatter på landsplan.  

Udligningsbeløbet er noget større i 2019 end i tidligere år. Dette skyldes, at 
indtægterne fra selskabsskat er stigende på landsplan medens de lokalt har 
været faldende. 

Tilskud til Ø-kommuner:  
I forbindelse med finansieringsreformen i 2007 blev statslig og 
amtskommunal støtte til færgedrift og andre tilskudsordninger til kommuner 
med mindre øer afskaffet og erstattet af et generelt tilskud kaldet ”tilskud til 
Ø-kommuner”. Ordningen er med virkning fra 2014 justeret på baggrund af 
en rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. 
Svendborg Kommune får for 2019 et samlet tilskud fra ordningen på ca. 7,3 
mio. kr. 

Tilskud til dagtilbud:  
Kommuneaftalen for 2013 indeholdt et permanent løft på 500 mio. kr., der 
skal styrke kvaliteten i kommunernes dagtilbud. Svendborg Kommunes 
forholdsmæssige andel, baseret på børnetallet, udgør 4,8 mio. kr. i 2018. 



 

 

 

Tilskud til ældreplejen: 
Samlet tilskud til ældreplejen udgør 20,9 mio. kr. i 2019. Der er tale om hhv. 
8,9 mio. kr. fra ”det gamle ældretilskud” fra 2002-aftalen, som dækker frit 
valg af ældreboliger og leverandører af personlig og praktisk hjælp og 12,0 
mio. kr. fra ”det særlige ældretilskud” fra 2007-aftalen, som dækker styrket 
kvalitet i ældreplejen. Begge tilskud fordeles efter en demografisk nøgle.  

Grundbidrag til region:  
Kommunerne betaler et grundbidrag til regionernes udviklingsaktiviteter på 
135 kr. pr. indbygger i 2018, hvilket medfører en udgift for Svendborg 
Kommune på 7,9 mio. kr.   

Der vil i 2019 blive foretaget en midtvejsregulering af det kommunale 
udviklingsbidrag til regionen som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk 
Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet (maj 2018). 

Ekstraordinært likviditetstilskud: 
Det er i kommuneaftalen for 2019 aftalt, at staten yder kommunerne et 
ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes generelle 
likviditet. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 

• 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter 
indbyggertal. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt 
underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et 
beskatningsgrundlag (statsgaranteret grundlag) under 179.200 kr. pr. 
indbygger. 

På baggrund heraf er der beregnet et ekstra likviditetstilskud på 53,7 mio. kr. 
for 2019 til Svendborg Kommune. Hvis tilskuddet alene skulle være fordelt 
efter indbyggertal i kommunerne, ville Svendborgs andel af det ekstra 
likviditetstilskud kun udgøre 35,4 mio. kr. 

Beskæftigelsestilskud:  
Reformen af beskæftigelsessystemet til et enstrenget kommunalt 
beskæftigelsessystem indebar, at kommunerne fra 2010 overtog 
finansieringen af dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Staten yder et 
særligt tilskud kaldet beskæftigelsestilskud til dækning af kommunernes 
udgifter til de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet reguleres hvert år 
på baggrund af udviklingen i beskæftigelsen opgjort to år før budgetåret. 
 
Beskæftigelsestilskuddet for 2019 udgør 110,9 mio. kr., hvilket er 9,7 mio. 
kr. lavere end i 2018.   

Særtilskud efter ansøgning:  
Der er i budgetudkastet indregnet en forventning om at kommunen i lighed 
med tidligere år modtager ”særtilskud efter § 16 til vanskeligt stillede 
kommuner”. I budgettet er der medtaget et beløb på i alt 6,0 mio. kr. 
svarende til det tildelte beløb for 2018. 



 

 

Der forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommunens 
ansøgning inden udgangen af august 2019. 

Nettoudgifter mellemkommunal momsrefusionsordning: 
Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms, bortset fra 
moms på husleje. Nettoudgifterne til momsrefusionsordningen vurderes at 
være på 0,65 mio. kr. 

Tilskud til nedsættelse af takster på færgeruter til øerne: 
Efter § 21 a i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et 
tilskud til nedsættelse af færgetaksterne på godstransport til og fra øer.  
Tilskuddet fordeles efter en nøgle baseret på et gennemsnit af 
godsomsætningen på de enkelte færgeruter i 2011-2013. Tilskuddet for 2019 
udgør 0,2 mio. kr. for Svendborg Kommune.  

Efter § 21 b i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et 
tilskud til nedsættelse af færgetaksterne i forårs- og efterårsperioderne for 
passagerer og biler mv. til og fra visse øer. Tilskuddet beregnes efter en 
særlig nøgle opgjort af Social- og Indenrigsministeriet og har til formål at 
indføre landevejsprincippet i visse perioder af året (udvidelse af 
turistsæsonen). Tilskuddet for 2019 udgør 0,3 mio. kr. for Svendborg 
Kommune. Begge tilskud konteres i kommunens regnskab direkte på 
driftsområdet dvs. driftsområdet Havn & Færge. 

 
2. Indkomstskatter 
Svendborg Kommune har i mange år valgt det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag ved budgetteringen af indkomstskat og tilskud. Dette 
skyldes, at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune dels er lavere end 
landsgennemsnittet og dels at det lokale skattegrundlag normalt udvikler sig 
langsommere end væksten på landsplan. 
 
Tabel 3 Indkomstskat 

mio. kr.   2019 2020 2021 2022 

Indkomstskat -2.437,9 -2.484,2 -2.552,8 -2.605,3 

Medfin. skrå skatteloft 5,4 5,5 5,6 5,7 

Indtægter i alt -2.432,5 -2.478,7 -2.547,2 -2.599,6 
 

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 er opgjort som 
kommunens faktiske udskrivningsgrundlag for indkomståret 2016 korrigeret 
for lovændringer siden 2016, så væksten fremstilles på et sammenligneligt 
grundlag. Derefter tillægges det korrigerede skattegrundlag garanti-
procenten på samlet 11,1 pct. Garantiprocenten er den skønnede vækst fra 
det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2016 til det skønnede niveau i 2019. 
For overslagsårene er der foretaget en fremskrivning af det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag i 2019 med de forventede vækstprocenter i 
udskrivningsgrundlaget.   

Figur 1 viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune 
sammenholdt med udviklingen på landsplan. Det kan konstateres, at 
skattegrundlaget i Svendborg målt pr. indbygger igennem de sidste 7 år har 
ligget på ca. 89 pct. af skattegrundlaget på landsplan. Med et 
udligningsniveau på 93 pct. af hver ekstra skattekrone er nettovirkningen af 
ændringer i skattegrundlaget dog forholdsvis beskeden. 



 

 

 

 

 

 

Figur 1 Lokalt udskrivningsgrundlag i forhold til landsgennemsnit 

 

Udskrivningsprocenten for den kommunale indkomstskat er i perioden 2019 
– 2022 budgetlagt til 26,8 pct. hvilket er uændret i forhold til 2018. Ved valg 
af det statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019 på 9.096,6 mio. kr., 
som er udmeldt af ministeriet opnås et provenu på indkomstskat på 2.437,8 
mio. kr. 

Finansiering af det skrå skatteloft: 
Kommunerne omfattes af ordningen hvis følgende to betingelser er opfyldt: 

1. Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007 
2. Kommunens aktuelle udskrivningsprocent er højere end 24,87 pct. 

 
Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle 
udskrivningsprocent er på 26,80 pct. For 2019 forventes der en udgift til 
finansiering af det skrå skatteloft på 5,4 mio. kr. beregnet ud fra et skøn over 
topskattegrundlaget for 2019. 
 
Udgiften til medfinansiering af det skrå skatteloft vil være stigende i forhold 
til tidligere, da staten fra og med 2016 opgør topskattegrundlaget på en ny 
måde. Dette medfører et højere topskattegrundlag hvorfor udgiften til 
medfinansiering af det skrå skatteloft vil være svagt stigende. 
 

Grundskyld og dækningsafgift  

Tabel 4 Ejendomsskatter 

mio. kr.  2019 2020 2021 2022 

Grundskyld -196,2 -204,6 -215,1 226,2 

Dækningsafgift -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Indtægter i alt -199,2 -207,6 -218,1 -229,3 
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Grundskyldspromillen er i alle år sat til 23,32 promille. Promillen på 
produktionsjord er fast til maksimalt 7,2 jf. bestemmelserne i lovgivningen.  

Boligaftalen af 2. maj 2017 vil få betydning for skattegrundlaget i de 
kommende år. I 2018 er det dog alene den midlertidige indefrysnings-
ordning, der er iværksat. Desuden har skatteministeren udsendt en 
pressemeddelelse om, at de nye ejendomsvurderinger vil komme drypvis 
i løbet af 2019. Dette medfører, at de først vil få effekt for kommunernes 
opkrævning af grundskyld i 2020. På den baggrund anbefaler KL, at 
kommunerne budgetterer udviklingen i ejendomsskatterne som vanligt. 
Forventningen til overslagsårene 2020-2022 tager afsæt i de 
statsgaranterede grundværdier for 2019 og baserer sig på den historiske 
udvikling.  
 
Det nuværende skattestop indebærer, at grundskylden årligt må stige med 
hvad der svarer til væksten i udskrivningsgrundlaget plus 3 procentpoint dog 
maksimalt 7 pct. Reguleringsprocenten for 2019 er opgjort til 5,5 %. Dette 
indebærer, at grundskylden maksimalt kan stige med 5,5 % i 2019.  

Grundværdierne i Svendborg Kommune har generelt set ikke nået skatteloftet 
for grundværdi. I overslagsårene er der derfor plads til årlige stigningsrater 
jf. principperne i skattestoppet. Der er dog en begrænsning for de 
ejendomme, hvor skattegrundlaget er lig med den faktiske ejendomsværdi.   

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (kommunale ejendomme 
undtaget) opkræves med 11,66 promille af grundværdien og 8,75 promille af 
forskelsværdien.  
 

Øvrige skatter  

Tabel 5 Øvrige kommunale skatteindtægter. 

mio. kr.  2019 2020 2021 2022 

Selskabsskatter -24,1 -26,5 -25,4 -24,4 

Dødsboskat -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

Indtægter i alt -24,9 -27,3 -26,2 -25,2 
 
 
Selskabsskat:  
Kommunen modtager en andel på 15,24 pct. af den beregnede selskabsskat. 
Beløbet afregnes til kommunen med tre års forsinkelse. Det er således den 
opgjorte skatteandel for indkomståret 2016, som bliver udbetalt til 
kommunen i 2019. 
 
Provenuet fra selskabsskatten svinger erfaringsmæssigt utroligt meget, 
hvorfor prognosen for overslagsårene 2020-2022 må anses for forholdsvis 
usikker. Provenuet for 2019 er fremskrevet med de af KL anvendte 
udviklingsprocenter. 
 
Dødsboskat:  
Indtægter fra dødsboskatter vedrører alene de sager, der behandles manuelt 
af SKAT. Skønnet over indtægter i 2019 på 0,8 mio. kr. beror på oplysninger 
fra SKAT.  



 

 

 
På grund af ændrede regler og øget automatisering forventes det fremover, 
at indtægter fra dødsboskat vil være meget begrænsede. Dødsboskatter, der 
beregnes maskinelt, indgår i den kommunale indkomstskat. 
 
 



Oversigt over drifts- og anlægstemaer til budget 2019-22

1.000 kr.

Udvalg Temaer Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Note

Driftstemaer:

Teknik- og Erhvervsudvalget Ny lov vedr. parkering 897 1.987 1.987 1.987 Alt. A

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Afskaffelse af driftslofter/statsrefusion på aktivering/tilbud/mentor 

(overførselsudgifter) 6.200 6.600 6.600 6.600 Med til 1. beh.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvikling i overførselsudgifter i overslagsårene (førtidspension) 10.924 15.960 21.000 Med til 1. beh.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Styrket indsats for øget beskæftigelse og færre borgere på offentlig 

forsørgelse

Børne- og Ungeudvalget og Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget Forberedende grunduddannelse (FGU) Byråd 29.5.18 -546 5.385 10.415 10.124 Med til 1. beh.

Social- og Sundhedsudvalget

Klippekortsydelser på plejecentre. Er pt. projektmidler, men overgår som 

bloktilskud i 2019+ 3.959 3.959 3.959 3.959 Med til 1. beh.

Social- og Sundhedsudvalget Kommunal medfinansiering, sundhed (overførselsudgifter) 20.000 20.000 20.000 20.000 Med til 1. beh.

Driftstemaer i alt 30.510 48.855 58.921 63.670

Anlægstemaer:

Børne- og Ungeudvalget

Bekæmpelse af parallelsamfund (dagtilbudsområdet) flere 0-5 års pladser 

i Svendborg by 8.258 3.943 6.918 2.745 Forslag 2

Kultur- og Fritidsudvalget Thurø Sejlklub - kommunegaranti/deponering 3.750 -150 -150 -150

Kultur- og Fritidsudvalget Multikulturel Arena - Ollerup Gymnastikhøjskole (deponering) 14.000 -560 -560 -560

Kultur- og Fritidsudvalget Udvidelse af SG-Huset - lånegaranti 20.000

Afledt drift af ovenstående 1.761 1.761 1.761

Teknik- og Erhvervsudvalget Arealeffektivisering Heldagsskolen/Vestermarkskolen 100 2.836 -391 -391

Økonomiudvalget Geopark 1.228 491 491 491

Anlægstemaer i alt 47.336 8.321 8.069 3.896

Drifts- og anlægstemaer i alt 77.846 57.176 66.990 67.566

heraf medtaget til 1. behandling 29.613 46.868 56.934 61.683

Rest til finansiering 48.233 10.308 10.056 5.883

Acadre 17-30761
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Navn på tema: Betalingsparkering i forhold til ny lovgivning alternativ A og E. 
 
Alternativ A  
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Drift 897 1.987 1.987 1.987
Anlæg
Finansiering

I alt 897 1.987 1.987 1.987

 
 
Alternativ E  
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Drift 3.142 4.232 4.232 4.232
Anlæg
Finansiering

I alt 3.142 4.232 4.232 4.232

 
 
Resume: 
Folketinget har vedtaget en ny lov ”Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner 
som følge af indtægter fra parkering” som træder i kraft den 1. januar 2019. 
Lovændringen betyder, at kommunens indtægter for såvel betalingsparkering, 
parkeringsafgifter og parkeringslicenser opdeles i 70% til staten og 30% til kommunen.  
 
Sagsfremstilling: 
Folketinget har vedtaget en ny lov ”Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner 
som følge af indtægter fra parkering”, som træder i kraft den 1. januar 2019. 
 
Med den nye lov bortfalder de hidtidige ordninger som Balanceordning og Loftsordning 
for parkeringsområdet. 
 
Svendborg Kommune har i en årrække benyttet sig af balanceordningen, hvor 100% af 
indtægterne fra betalingsparkering skal anvendes til drift og vedligeholdelse af 
parkeringsområdet, hvor der er betaling.  
 
Indtægterne fra p-afgifter har hidtil været delt 50-50% mellem kommunen og staten. For 
kommunens vedkommende anvendes ca. halvdelen af kommunens andel til finansiering 
af medlemskabet ved P-Nord (Parkeringsselskabet i Ålborg som håndterer klager i 
forbindelse med p-afgifter). 
 
Lovændringen betyder, at kommunens indtægter for såvel betalingsparkering, 
parkeringsafgifter og parkeringslicenser opdeles i 70% til staten og 30% til kommunen. 
Beløbet reguleres i statstilskuddet. Til gengæld er kommunens indtægter ikke længere 
øremærket parkeringsområdet.  
 
Denne ændring har imidlertid store økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune i 
forhold til at kunne håndtere administration, udføre daglig drift og vedligeholdelse af p-
området indenfor de givne budgetter. Dersom der ikke gøres tiltag til ændringer i 
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håndtering af p-området, betyder det et budgetmæssigt underskud i 2019 på ca. 3,142 
mio. kr. stigende i 2020 og frem til ca. 4,232 mio. kr.  
 
Administrationen har på denne baggrund foretaget en analyse af de økonomiske 
konsekvenser og opstillet et alternativ for medfinansiering i forhold til den afledte 
økonomiske udfordring. 
 
Kommunens udfordring ved uændret p-ordning vil være 3.142 mio. kr. 
 
I det følgende oplistes mulige tiltag for medfinansiering:  
 
Alternativ A: 

• Administration af p-området tilpasses, og medlemskab af P-Nord, drift- og 
vedligehold af p-pladserne fortsætter som hidtil.  

• Istandsættelse af p-pladser og udstyr overgår til anlægstemaer fremadrettet. 
• En væsentlig forhøjelse af timetaksten for parkering kan betyde en ændret adfærd 

med hensyn til, hvor man vælger at parkere. Dette vil kunne have en ukendt 
faktor i nedadgående retning i forhold til den beregnede indtægt. 

• P-kontrol reduceres fra 1,5 årsværk til ca. 0,5 årsværk. Dette vil få betydning for 
indsatsen i forhold til den generelle p-kontrol, som er en regulerende faktor i 
forhold til den trafikale adfærd.  
Endvidere foreslås, at betaling med mønter udgår og derved udgår en 
tidskrævende opgave med tømning af automater (0,2 årsværk). Vigtig tid til p-
kontrollen, når antallet af p-kontrollører reduceres. Betaling vil herefter 
udelukkende ske via betalingskort og diverse app-løsninger. Dette er allerede 
indført i flere større byer, eksempelvis København, Ålborg, Århus og Fredericia, 
hvor det er sket problemfrit, eksempelvis var der blot 5 klager i Ålborg. Køge 
Kommune har altid været møntfri og Hillerød Kommune regner med at indføre 
møntfri betaling til efteråret 2018.  

• 2-timers gratis parkering i zone 2 foreslås nedlagt, da dette vil give øgede 
indtægter. Der er en stor del af bilisterne, der anvender muligheden for gratis 
parkering. 

• Forhøjelse af timebetaling på betalingspladser i zone 1 som stiger fra 12 kr./t til 
15 kr./t. 

 
Alternativ E 

• P-kontrol fortsætter uændret med 1,5 årsværk som i dag. 
• Betalingsparkering fortsætter uændret i forhold til i dag, inkl. mulighed for 

møntbetaling. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Ny lovgivning betyder med virkning fra 2019, at fordeling af indtægterne fra 
betalingsparkering m.v. fordeles 30/70 mellem kommunen og staten. 
 
Budgetmæssigt vil det betyde et merforbrug på parkeringsområdet i 2019 på ca. 3,142 
mio. kr. ved nuværende ordning, stigende i 2020 og frem til ca. 4.232 mio. kr. 
 
Eksempel på alternativ A for mulig medfinansiering er skematiseret herunder: 
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Beløb i mio. kr.  
     
 Element Mio.kr Alternativer Bemærkning 
   A E  
1 P-kontrollør 0,340 x  1,5 årsværk reduceres 

til 0,5 årsværk 
 

2 Takststigning i zone 
1: 
Fra 12 kr til 15 kr/t 

0,227 x 
 

 Merindtægt efter 70% 
til staten 

3 2 timers gratis 
parkering 
nedlægges: 

0,483 x 
 
 

 Merindtægt efter 70% 
til staten 

4 Uændret betalings-P 0  x Ingen medfinansiering. 
 
Alternativ A: Kommunens udfordring på ca. 3,142 mio. kr. falder til ca. kr. 0,897 mio. 
kr., stigende til 1,987 mio. kr. i 2020 og frem. 
Alternativ E: Kommunens udfordring vil i 2019 være på ca. 3,142 mio. kr. stigende til 
4,232 mio. kr. i 2020 og frem.                                                                                         
 
P-kontrollen reduceres fra 1,5 årsværk til ca. 0,5 årsværk og betaling med mønter udgår, 
således betaling udelukkende kan ske via betalingskort og diverse app-løsninger. Dette 
medfører en mindre udgift på ca. 0,340 mio. kr. 
 
Hvis 2-timers gratis parkering i zone 2 nedlægges forventes, med fastholdelse af de 
nuværende takster, en merindtægt til Svendborg Kommune på ca. 0,483 mio. kr. efter 
statens andel. 
 
Istandsættelse af p-pladser og udstyr overgår til anlægstemaer i alternativerne A-D 
fremadrettet, hvilket medfører, at driftsomkostningerne nedsættes med ca. 0,850 mio. 
kr. 
 
 
Beregning af takststigninger - beløb i mio. kr. 
Zone 1 
Nuværende: 
12 kr./time  

 

 

Stigning i 
% 

 
 
Indtægt 

 
 
Statens andel 

 
 
Kommunal andel 

15 kr./time 25 0.757 0.530 0.227 
 
Beregning af merindtægt – beløb i mio. kr. 
Zone 2 
2 timers gratis parkering 
nedlægges 

 
 
Indtægt 

 
 
Statens andel 

 
 
Kommunal andel 

8 kr./time 1.611 1.128 0.483 
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2/8-18 
Afskaffelse af driftslofter/statsrefusion på aktivering/tilbud/mentor 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Mindreindtægt refusion tilbud 14.500 16.500 16.500 16.500
Mindreindtægt refusion mentor 1.700 1.700 1.700 1.700
Mindreudgifter aktivering -10.000 -11.600 -11.600 -11.600
I alt 6.200 6.600 6.600 6.600  
 
Resume: 
Afskaffelse af driftslofter (driftsrefusion) medfører bortfald af refusionsindtægter og der-
med alt andet lige en stigning i nettoudgifterne til aktivering og mentor. Den beregnede 
merudgift kompenseres via bloktilskuddet. 
 
Sagsfremstilling: 
Aftalen om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer fra november 2017 finansieres blandt 
andet af en forenkling af den økonomiske styring af aktiveringsindsatsen på beskæftigel-
sesområdet. Således afskaffes statsrefusion og driftslofter til aktivering og mentor med 
henblik på en reducering af udgiftstunge aktiveringsforløb i kommunerne fra 1. januar 
2019. 
 
Hidtil har kommunerne fået statsrefusion af 50 procent af aktiveringsudgifterne inden for 
to lofter. Det forudsættes, at da kommunerne nu i højere grad vil bære de direkte udgif-
ter ved aktiveringsindsatsen, vil de reducere brugen af udgiftstunge forløb som vejled-
ning og opkvalificering og i stedet øge brugen af virksomhedsrettede tilbud.  
Kommunerne kompenseres delvist for den mistede refusion ved en forhøjelse af bloktil-
skuddet. Det foreslås derfor, at den delvise kompensation via bloktilskuddet tilføres om-
rådet under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, mens det øvrige indtægtsfald til-
stræbes opvejet af faldende udgifter til aktiveringen, der brutto udgør 47,0 mio. kr.  
 
KL har dog tilkendegivet over for regeringen, at det vurderes at finansieringsomlægnin-
gen ikke kan realisere så stor en besparelse, ikke mindst set i lyset af den vigtige opga-
ve, som kommunerne har med at få også mindre stærke ledige i beskæftigelse. Det vil 
næppe på kort sigt være muligt at realisere en meget stor forøgelse af den virksomheds-
rettede beskæftigelsesindsats som forudsat i den politiske aftale. 
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser i brev af 25. juni at det forventes at 
refusionen for aktivering af dagpenge- og sygedagpengemodtagere først falder bort fra 
1. juli 2019. Det skønnes derfor at refusionstabet er 2,0 mio. kr. mindre i 2019 end i 
overslagsårene. 
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24/8-18 
Udvikling i overførselsudgifter 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Nuværende budget 896.830 892.268 894.334 894.334
Nyt skøn for udgifter 896.830 903.192 910.294 915.334

Merudgift i alt 0 10.924 15.960 21.000  
 
Resume: 
Overførselsudgifterne balancerer i 2019, mens der fra 2020 forventes merudgifter i for-
hold til budgettet, især på grund af udviklingen på førtidspensionsområdet. 
Budgetteringen af antal personer på de forskellige ydelser er foretaget på baggrund af 
prognoser, der baserer sig på den faktiske udvikling kombineret med aktuelle forventnin-
ger til budgetårene.  

 
Sagsfremstilling: 
Nedenstående graf og tabel viser at det samlede antal personer på overførselsindkomst 
er faldet med ca. 800 helårspersoner fra 2010 til 2018. I budgetforslag 2019-2022 for-
ventes der forsat fald i de midlertidige ydelser (a-dagpenge, kontanthjælp m.v.) med 
faldende udgifter til følge. Udviklingen opvejes dog af førtidspensionsområdet, hvor der 
forventes betydelige merudgifter fra 2020, som ikke kan finansieres af faldet på de øvri-
ge områder. 
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Alle ydelser  - fordelt på antal helårspersoner 

Budgetforslag 

 Helårspersoner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

A-dagpenge 1.479 1.499 1.557 1.301 1.071 941 838 830 795 700 700 700 676 

Kontantydelse . . . . . 0 12 5           

Arbejdsmarkedsydelse . . . . 96 113 28 .           

Særlig uddannelsesydelse . . . 132 52 . . .           

Kontanthjælp 1.133 1.276 1.432 1.567 1.074 1.195 1.123 895 801 763 699 663 645 

Uddannelseshjælp . . . . 531 537 508 480 461 440 414 405 391 

Revalidering 194 197 174 129 101 78 56 49 37 25 25 25 25 

Forrevalidering 4 8 4 4 2 2 1 1           

Integrationsydelse . . . . . 8 225 330 233 272 282 292 302 

Sygedagpenge 1.051 1.006 990 849 845 814 814 822 820 862 858 858 858 

Jobafklaringsforløb . . . . 7 100 190 235 280 270 306 306 306 

Ressourceforløb . . . 6 54 160 233 303 340 329 326 326 326 

Ledighedsydelse 151 187 188 176 185 181 196 202 223 231 238 238 238 

Fleksjob/flekslønstilskud 734 661 622 613 616 648 649 682 753 749 749 749 749 

Førtidspension 3.369 3.262 3.137 3.018 2.881 2.774 2.661 2.586 2.557 2.553 2.577 2.600 2.627 

Total 8.114 8.097 8.103 7.796 7.516 7.551 7.533 7.421 7.300 7.194 7.174 7.162 7.143 

 
Ovenstående tal i budgetoverslagsårene er forbundet med høj grad af usikkerhed og ud-
viklingen følges nøje. 
 
 
Økonomisk oversigt 
 

 2019 2020 2021 2022 

Mio. kr. Bud- 

get 

Nyt 

skøn 

Afv. Bud- 

get 

Nyt 

skøn 

Afv. Bud- 

get 

Nyt 

skøn 

Afv. Bud- 

get 

Nyt 

skøn 

Afv. 

Beskæftigelsesindsats 30,6 30,4 -0,1 30,6 30,4 -0,1 30,6 30,4 -0,1 30,6 30,4 -0,1 

Sociale ydelser:             

  Sygedagpenge 72,9 70,7 -2,2 72,9 70,4 -2,5 72,9 70,4 -2,5 72,9 70,4 -2,5 

  Kontant- og udd.hjlp 144,1 125,4 -18,7 144,1 116,4 -27,7 144,1 111,8 -32,3 144,1 108,8 -35,4 

  Revalidering 7,9 4,2 -3,7 7,9 4,2 -3,7 7,9 4,2 -3,7 7,9 4,2 -3,7 

  Fleksjob/fleksløn 52,1 66,1 14,0 52,2 66,1 13,9 52,2 66,1 13,9 52,2 66,1 13,9 

  Ressource- og job- 

  afklaringsforløb 
89,2 79,7 -9,5 84,9 83,5 -1,4 84,9 83,5 -1,4 84,9 83,5 -1,4 

  Ledighedsydelse 31,4 32,0 0,6 31,4 32,8 1,4 31,4 32,8 1,4 31,4 32,8 1,4 

Integration:             

  Integrationsprogram 6,6 3,5 -3,1 5,6 3,1 -2,5 5,2 3,4 -1,8 5,2 3,4 -1,8 

  Integrationsydelse 35,4 20,5 -15,0 37,9 20,9 -17,0 40,4 21,5 -19,0 40,4 22,1 -18,3 

Forsikrede ledige:             

  Dagpenge til forsikr. 113,4 95,4 -18,0 113,4 95,4 -18,0 113,4 95,4 -18,0 113,4 92,2 -21,2 
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  Besk.indsats 8,4 8,4 0,0 8,4 8,4 0,0 8,4 8,4 0,0 8,4 8,4 0,0 

Førtidspension 275,5 290,7 15,2 273,4 301,1 27,7 273,4 311,3 37,9 273,4 321,9 48,5 

Boligsikring m.v.* 71,7 69,7 -2,0 71,9 70,4 -1,5 71,9 71,1 -0,8 71,9 71,1 -0,8 

Rammebesparelser** -42,4 0,0 42,4 -42,4 0,0 42,4 -42,4 0,0 42,4 -42,4 0,0 42,4 

I alt 896,8 896,8 0,0 892,3 903,2 11,0 894,3 910,3 16,0 894,3 915,3 21,0 

* Tildeling og udbetaling af boligsikring/boligstøtte administreres af Udbetaling Danmark. 
**Rammebesparelsen vedrører delforliget, mindre beskæftigelsestilskud samt rest af gammel besparelsespulje 
 
 
Førtidspension 
 
Udviklingen i det samlede antal førtidspensionister siden 2012 og forventningerne til 
budgetårene fremgår af følgende graf:  
 

 
*Inkl. førtidspension med 100% refusion, der pt. udgør 174 
 
 
Følgende tabeller viser de forventede antal førtidspensionister, fordelt på refusionstyper, 
i forhold til de antal, der er i den eksisterende budgetramme. 
 
 
Førtidspension, antal nye sager med trapperefusion (ca. 21%) 
 Budget  

2018 
Aktuelt 
antal 

  
2019 

  
2020 

  
2021 

 
2022 

Eksisterende budgetramme 329  398 455 455 455 
Budgetforslag 2019 - 357 482 602 722 842 
 
Førtidspension, antal ”gamle” sager med 35% refusion 
 Budget  

2018 
Aktuelt 
antal 

  
2019 

  
2020 

  
2021 

 
2022 

Eksisterende budgetramme 1.830  1.772 1.724 1.724 1.724 
Budgetforslag 2019 - 1.730 1.683 1.630 1.575 1.521 
 
Førtidspension, antal ”gamle” sager med 50% refusion 
 Budget  Aktuelt        
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2018 antal 2019 2020 2021 2022 
Eksisterende budgetramme 245  216 180 180 180 
Budgetforslag 2019 - 254 248 235 223 214 
 
Efter en periode med færre tilkendelser af førtidspension, er antal tilkendelser nu stigen-
de. Det skønnes at der skal budgetteres med det nuværende niveau for tilkendelser på 
120 årligt, hvilket medfører betydelige merudgifter i forhold til den eksisterende budget-
ramme.  
Denne udvikling ses også på landsplan, og bør ses i lyset af førtidspensionsreformen, der 
trådte i kraft i 2013 med det formål at reducere antallet af personer i permanent offentlig 
forsørgelse. I Svendborg skete opbremsningen i tilkendelser før reformen trådte i kraft, 
startende fra 2009. 
 
Stigningen i antallet af tilkendelser er også et resultat af at en stor del af de borgere, der 
er visiteret til ressourceforløb, får afklaret deres midlertidige forsørgelsesgrundlag til et 
permanent grundlag, herunder førtidspension eller et fleksjob 
 
 
Udover højere antal tilkendelser er området påvirket af følgende: 

• Den naturlige afgang af gamle sager, der afløses af nytilkendelser medfører mer-
udgifter for kommunen, da statsrefusionen er højere på de gamle sager (50 eller 
35%) end den er på nye sager med trapperefusion (ca. 21%). Et uændret antal 
sager samlet set vil således i sig selv medføre merudgifter på grund af statsrefu-
sionen. 

• Fra 2019 forhøjes folkepensionsalderen gradvist fra 65 til 67 år, hvilket betyder at 
kommunen vil have førtidspensionisterne i op til to år længere end ellers. 
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Styrket indsats for øget beskæftigelse og færre borgere på offentlig forsørgelse 
 
Sagsfremstilling: 
Med delforliget om budget 2019 blev der besluttet og iværksat en række initiativer med 
sigte på at øge beskæftigelsen og nedbringe kommunens udgifter til indkomstoverførsler. 
Der er således i budgetforslaget til 2019 indarbejdet en forbedring på 30 mio. kr., der 
siden er øget til godt 40 mio. kr. – sidstnævnte som følge at bedre konjunkturudsigter og 
lavere statsligt beskæftigelsestilskud.  
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsker at fastholde og styrke denne indsats, 
bl.a. gennem øget samvirke med det lokale erhvervsliv og med uddannelsesområdet.  
 
Udvalget peger særlig på tre områder, hvor indsatsen bør styrkes: Unge, integration og 
sygefravær 
 
Der er for mange unge i Svendborg Kommune, der modtager uddannelseshjælp – det vil 
sige unge under 30 år, der ikke er i arbejde og ikke har en erhvervskompetencegivende 
uddannelse. En del af disse skal hjælpes til at overkomme psykiske barrierer for at 
komme videre. I Svendborg er der således flere på uddannelseshjælp end i landets 
øvrige kommuner i gennemsnit. Det tal skal nedbringes. Det er derfor nødvendigt med 
en forstærket indsats for at nedbringe frafald på ungdomsuddannelserne og gøre vejen til 
uddannelse lettere, f.eks. i  form af brobygningsforløb. Der skal også sikres en målrettet 
visitering til den nye FGU-uddannelse som kan være vejen til uddannelse for nogle at de 
unge, der i dag modtager uddannelseshjælp. Endelig skal samarbejdet med kommunens 
misbrugsbehandling intensiveres, så misbrug i højere grad forebygges og flere hjælpes 
ud af misbrug. 
 
Integrationsindsatsen skal intensiveres. Svendborg har fortsat mange borgere på 
integrationsydelse og der er behov for en målrettet indsats for at få flere 
integrationsborgere i beskæftigelse – f.eks. i form af flere IGU-forløb i samarbejde med 
de private virksomheder i kommunen. 
 
Sygefravær og udgifter til sygedagpenge er i en gunstig udvikling. Kommunens udgifter 
til sygedagpenge har igennem de seneste år været faldende, men med højkonjunktur og 
stigende beskæftigelse, er der risiko for øget sygefravær. Der skal være en tidlig 
sundhedsfremmende indsats over for alle sygemeldte og en særlig indsats for at 
nedbringe sygefraværet på kommunale arbejdspladser, med hurtigere opfølgning og 
indsats for at sikre trivsel. 
 
Disse indsatser vil medvirke til at realisere budgetforbedringen i budget 2019 og indgå i 
beskæftigelsesplanen for 2019. 
 
Beslutning på møde den 3. september 2018 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 
”Indstillingen tiltrådt. Udvalgets egne temaer fremsendes som indsatser, udvalget ønsker 
Byrådets opbakning til.” 
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Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Drift: 224 11.122 20.375 19.997

Serviceudgifter 224 8.414 14.335 14.232
Overførselsudgifter 0 2.708 6.040 5.765
Finansiering: -224 -11.122 -20.375 -19.997
Kompensation via 
bloktilskuddet 546 -5.385 -10.415 -10.124
Nuværende budget -770 -5.737 -9.960 -9.873
I alt 0 0 0 0

 
 
Resume: 
Folketingets partier har i efteråret 2017 indgået en bred politisk aftale under navnet 
”aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Aftalen skal styrke indsatsen for de unge, 
der ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Aftalen medfører bl.a. 
indførelsen af en ny Forberedende Grunduddannelse(FGU). 
 
Sagsfremstilling: 
FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om 
produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen, 
som integreres i den nye uddannelse. Derudover drejer det sig om almen 
voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt forberedende 
voksenundervisning, som ligeledes integreres i den nye uddannelse for de unge i 
målgruppen. 
 
FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en 
ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU skal være et tilbud for 
unge, der har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- og 
beskæftigelsesvej. Den unge får adgang til FGU gennem en kommunal 
målgruppevurdering i den unges bopælskommune 
 
Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at 
kommunerne afholder ca. 65 pct. af de faktisk afholdte udgifter til FGU (grundtilskud, 
tilskud til skoler, skoleydelse mv.), og staten afholder de resterende ca. 35 pct. 
 
Ved implementeringen af FGU’en er der en række eksisterende udgifter, som bortfalder. 
Dette indbefatter bidrag til produktionsskoler, grundtilskud til produktionsskoler, udgifter 
til EGU(erhvervsgrunduddannelse), rekvireret aktivitet samt bortfald af udgifter til 
uddannelseshjælp til de personer fra jobcentret, som er i FGU målgruppen. 
 
 
Økonomi:  
De forventede udgifter til FGU, finansieres ved kompensation fra DUT samt ved 
inddragelse af budgetter på udgifter som bortfalder.   
 
Der er tale om en helt ny uddannelse, som kommunen skal visitere de unge til ud fra en 
række kriterier kommunen selv har delvis indflydelse på. Derfor er niveauet for både nye 
udgifter og de udgifter, der bortfalder forbundet med usikkerhed. 
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Påvirkning på andre områder:  
Temaet påvirker såvel Børne og Ungeudvalget, der i dag har udgifter til en del af de 
forberedende tilbud, der bortfalder og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som vil 
have ansvaret for den del af målgruppen på over 18 år, der er kendt i jobcentret. 
Visitationen til den nye FGU vil være en tværfaglig opgave, der berører flere afdelinger i 
Ungekontakten. 
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Klippekortsydelser på plejecenterområdet 
 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Drift 3.959 3.959 3.959 3.959
Finansiering

I alt 3.959 3.959 3.959 3.959

 
 
Resume: 
Som en del af Finanslov 2017, har Svendborg Kommune fået tilført klippekortmidler på 
ca. 3,9 mio. kr. om året i 2017 og 2018 til en halv time ekstra hjælp om ugen til ældre 
plejehjemsborgere. Fra 2019 udmøntes midlerne som en del af bloktilskuddet, hvorved 
det skal politisk besluttes om klippekortsmidlerne fortsat skal tilføres plejecenterområdet 
fra 2019 og frem.  
 
 
Sagsfremstilling: 
I Finansloven for 2017 blev der afsat midler fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra 
hjælp til ældre plejehjemsborgere. 
 
Formålet med klippekortet er at højne livskvaliteten for de ældre plejehjemsbeboere ved 
at tilbyde en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Klippekortet er borgerens tid, og 
beboerne er selv med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Den ekstra halve 
time om ugen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til 
aktiviteter, der tager længere tid.   
 
Klippekorts midlerne udmøntes i 2017 og 2018 til kommunerne som en samlet pulje, 
hvor kommunerne årligt ansøger om midlerne. Fra 2019 og frem fordeles klippekorts 
midlerne til kommunerne via bloktilskud. Det skal politisk besluttes om klippekorts 
midlerne fortsat skal tilføres plejecenterområdet fra og med 2019.  
 
For Svendborg Kommune udgør klippekortsmidlerne ca. 3.959.000 kr./året, der tildeles 
plejecentrene på baggrund af antal plejehjemsbeboere.   
 
Alle plejehjemsbeboere tilbydes klippekortsydelser og evalueringen i 2017 viser, at 
98,6% af alle plejehjemsborger har anvendt ordningen. Såfremt en borger ikke ønsker 
klippekortsydelsen, dør eller der er en ledig plejebolig, tilbydes klippekortsydelsen til 
øvrige plejehjemsborgere. Således sikres, at alle bevilgede klippekortsydelser bliver 
anvendt til formålet.  
 
Plejehjemsborgerne anvender typisk den ekstra hjælp til:   
 

• Gåture, biograf/teaterture  
• Oplæsning af f.eks. bog eller avis,  
• Ture ud af huset til f.eks. turistattraktioner/barndomsminder, Svendborg By og 

omegn, Zoo 
• Ekstra rengøring/vinduespudsning,  
• Lave mad/ bage kage/boller  
• Invitere pårørende/besøg hos pårørende/gamle venner  
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Påvirkning på andre områder:  
Der er ikke andre områder, der bliver påvirket. 
 
Økonomi:  
Plejecenterområdet har i 2017 og 2019 fået tilført ca. 3,9 mio. kr./året til at yde ekstra 
hjælp til plejehjemsborgere i form af klippekortsydelser. Fra 2019 og frem overgå 
klippekortsmidlerne til det generelle bloktilskud.  
 
Tilføres klippekortsmidlerne ikke plejecenterområdet fra 2019, vil det ikke være muligt at 
oprette det nuværende høje aktivitetsniveau. Med klippekortsydelserne får plejehjems-
borgerne adgang til en række aktiviteter og muligheder, som der ellers ikke er tid til i 
samme omfang i en travl hverdag. Det er tale en reel forøgelse af livskvaliteten for de 
ældre borgere - og midlerne bidrager til en meningsfuld hverdag. Ligeledes har den 
øgede aktivitet via klippekortet en positiv betydning for familie og pårørende samt 
medarbejdere, da der giver ekstra tid til en række fælles oplevelser. 
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Aktivitetsbaseret medfinansiering 

 
1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Drift 20.000 20.000 20.000 20.000
Finansiering

I alt 20.000 20.000 20.000 20.000

 
 
Resume: 
Budget 2019 til aktivitetsbaseret medfinansiering er på 227,1 mio. kr., hvor KL´s skøn er på 247,1 
mio. kr. Der er ikke fuld indsigt i KL´s prognosetal, og det er således forbundet med en vis 
usikkerhed. I 2018 forventes et tilsvarende merforbrug.  
Det skal politisk besluttes om budgettet skal tilpasses med 20 mio. kr. til KL´s forventning til 2019.  
 
Sagsfremstilling: 
KL har til 2018 udarbejdet et kommunefordelt skøn for kommunal medfinansiering (KMF), som er 
fastlagt på baggrund af den sygehusaktivitet, der er aftalt i økonomiaftalen for 2018 mellem 
regeringen og Danske Regioner. Jf. prognosen fra KL ville Svendborg kommunes udgifter til KMF i 
2018 stige fra 210 mio. kr. til 244 mio. kr. 
En stor del af forklaringen på stigningen i KL´s forventning fra 2017 til 2018 skyldes en stigning i 
loftet for den kommunale udgift til medfinansiering. Her er Svendborg Kommune kompenseret med 
12 mio. kr., hvilket også er budgetlagt for 2018. Hertil kommer at modellen til 2018 er justeret 
med beregning af aldersdifferentierede takster, hvilket samlet set ikke burde ændre på den 
samlede volumen af KMF, men det giver en forskydning af udgifterne mellem kommunerne og 
regionerne.  
 
I forbindelse med budgetlægning 2018 vurderedes det at ændringerne inkl. de nye 
aldersdifferentierede takster kun i mindre grad ville øge Svendborg Kommunes andel af den 
samlede KMF, hvorfor det skønnedes at Svendborg Kommunes andel af KMF også i 2018 ville være 
tæt på bloktilskudsnøglen på 1,02 %. På den baggrund vurderedes det, at KMF ville stige til 225 
mio. kr. i 2018.  
 
Ud fra opkrævning for første halvår af 2018, er den nuværende forventning til kommunal 
medfinansiering (KMF) i 2018, baseret på den udgiftsprognose som der er benyttet de foregående 
år, på 245 mio. kr. Dette skøn ligger 20 mio. kr. højere end det budgetlagte niveau på 225 mio. kr. 
Det er ikke muligt at klarlægge om udgiftsstigningen skyldes aktiviteten, omlægningen til 
aldersdifferentierede takster og/ eller samling af takster for det stationære og det ambulante 
område, da data ikke er tilgængelige. 

Parallelt arbejdes der fokuseret på forebyggende tiltag der kan nedbringe udgifterne til 
indlæggelser og genindlæggelser med særlig fokus på ældreområdet. Herunder kan af konkrete 
tiltag nævnes, tidlig opsporing, akutteams ude i ældreplejen og Gerikufferten.  

Det er på møde i det nationale DRG udvalg den 24. august 2018 aftalt at sundhedsdatastyrelsen og 
KL udarbejder et notat, der beskriver ændringerne i den kommunale medfinansiering i såvel 2018 
og 2019 samt laver beregninger for skøn over forventede udgifter fordelt på kommuner og 
beskriver forudsætningerne og datagrundlag for disse beregninger.  

KL´s forventning til Svendborg kommunes udgift til KMF i 2019 er på 247 mio. kr.  
Der er ikke beregnet en egen forventning for 2019, da det endnu ikke er muligt at trække brugbare 
data for aktiviteten, herunder betydningen af aldersdifferentierede takster, i 2018.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Der er ikke andre områder, der bliver påvirket. 
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Økonomi:  
Tilføres der ikke 20 mio. kr. til budgettet til 2019 og frem, er der ligesom i 2018, overvejende 
risiko for at der vil mangle finansiering til de forventede udgifter i 2019 og frem.   
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Projektnavn:  Anlægsforslag – kapacitet på dagtilbudsområdet 

– plan mod parallelsamfund 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 
 

Svendborg by 

 
Overordnet beskrivelse 

Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen med Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en aftale om bekæmpelse af 
parallelsamfund. 
 
Aftalen indeholder flere initiativer, som berører dagtilbud og skoler. Der 
er offentliggjort et lovforslag, der forventes fremsat i Folketinget i 
oktober 2018.  
 
Børne- og Ungeudvalget blev på møder den 20. juni og 15. august 2018 
orienteret om ”Aftale om bekæmpelse af parallelsamfund”. 
 
Aftalens overordnede mål er at mindske antallet af udsatte boligområder 
samt bidrage til at børn fra udsatte boligområder i højere grad udvikler 
deres sprog og generelle læringsparathed samt stifter bekendtskab med 
danske traditioner, normer og værdier. 
 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har (senest i maj 2018) 
defineret, at Svendborg Kommune har ét udsat boligområde, som 
dækker Byparken/Skovparken i Svendborg by. I området er der to 
selvejende dagtilbud. Det er Fyrtårnet Børnegården Byparken samt 
Fyrtårnet Byparken Vuggestue.  
 
Aftalens initiativer har således konsekvenser for Svendborg Kommune 
og betyder bl.a.: 
 
Bedre fordeling af børn i børnehuse 
Andelen af børn fra udsatte boligområder må højst udgøre 30 pct. i 
hvert børnehus. Hvis kommunerne ønsker at tilbyde børn uden for 
udsatte boligområder en plads i et børnehus i et udsat boligområde, så 
skal kommunerne også tilbyde en plads i et børnehus uden for et udsat 
boligområde. Lovændringen gælder for kommunale, selvejende og 
private børnehuse og forventes at træde i kraft 1. januar 2020. 
 
Procentfordelingen for børn fra det udsatte boligområde er følgende pr. 
1. august 2018: 

• Fyrtårnet Byparkens Vuggestue 33% 
• Fyrtårnet Børnegården Byparken 37% 

Dette forventes at kunne bringes ned under 30% via ændringer i 
visitationskriterierne. 
 
Hvis kommunerne ønsker at tilbyde børn uden for udsatte boligområder 
en plads i et børnehus i et udsat boligområde, skal der samtidig tilbydes 
en plads i et børnehus uden for et udsat boligområde.  
 
Denne regel omfatter således de to selvejende dagtilbud, der er 
beliggende i det udsatte boligområde. 
 
Det er vurderingen, at det obligatoriske tilbud om en anden plads 
udenfor det udsatte boligområde vil betyde, at langt hovedparten af 
forældrene vil vælge den anden plads. Antallet af børn i de to børnehuse 
i området vil således falde markant, og grundlaget for en økonomisk og 
fagligt bæredygtigt drift vil falde bort. 
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For at kunne tilbyde en plads nr. to forudsætter det endvidere, at der er 
tilstrækkelig kapacitet til rådighed. Ifølge Børnetalsprognosen pr. 1. 
august 2018 forventes der i forvejen mangel på 0-2 års pladser i 
Svendborg by fra 2019 og faldende antal ledige 3-5 års pladser i 
Svendborg by frem mod 2022. 
 
I lovforslaget fremgår en dispensationsadgang i forhold til at fravige 
princippet med tilbud om to pladser. Rammerne for 
dispensationsadgangen er ikke fastsat, da lovforslaget ikke er godkendt 
og bekendtgørelsen ikke er udarbejdet. 
 

 
Behov / ønsker 

 
Kapaciteten i dagtilbuddene i det udsatte område er: 
Fyrtårnet Byparken Vuggestue: 30 0-2 års pladser 
Fyrtårnet Børnegården Byparken: 14 0-2 års pladser og 70 3-5 års 
pladser, inkl. udflyttergruppe i Skårup Skovmølle. 
 
Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) har undersøgt 
forskellige muligheder for etablering af pladser til henholdsvis 0-2 årige 
og 3-5 årige, udenfor det udsatte boligområde. 
 
Mulige lokationer for et nyt børnehus er undersøgt, bl.a. Hjortøvænge 
40 (Hjortøhus) samt Ørbækvej 49, 51 og 53 (Hus 53). 
 
Hjortøvænge 40 er velegnet til formålet: 

- Svendborg Kommune ejer Hjortøvænge (tidligere 
døgninstitution) 

- Bygningen er ledig 
- Det er politisk besluttet, at Hjortøvænge skal sælges 
- Der er mulighed for tilbygning, til eksisterende bygning 
 

Ørbækvej 51 og 53 undersøges nærmere: 
- Svendborg Kommune ejer bygningerne på Ørbækvej (tidligere 

døgninstitution) 
- Bygningerne er ledige  
- Bygningerne overvejes anvendt til brug for intern rokade mhp. 

at undgå yderligere økonomi til leje af kommunale faciliteter 
 
Administrationen og CETS er p.t. i samarbejde med de to berørte 
selvejende dagtilbud i gang med at afdække forskellige muligheder, 
hvor der foreløbigt er lavet beregninger på forslag 1 og 2: 
 
Forslag 1 - Etablering af et kommunalt børnehus til 0-2 års og 3-5 års 
pladser på Hjortøvænge 
Fyrtårnet Byparken Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken 
forbliver på nuværende lokaliteter i det udsatte boligområde.  
 
Der etableres hermed dobbelt pladser og anvendelsen må afvente 
forældrenes valg af pladser fra 1. januar 2020 og frem. 
 
Forslaget indebærer, at der samtidigt etableres 0-2 års pladser til at 
imødekomme det stigende antal 0-2 årige i Svendborg by. 
 
Etableringen kan foregå i 2 etaper: 

• Etape 1: Etablering af 35 0-2 års pladser i den bestående 
bygning på Hjortøvænge (9 færre 0-2 års pladser i forhold til 
kapaciteten i de to selvejende dagtilbud). 

• Etape 2: Etablering af 70 3-5 års pladser ved en tilbygning  
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Forslag 2 – Etablering af ét selvejende børnehus med 0-2 og 3-5 års 
pladser på Hjortøvænge 
Fyrtårnet Børnegården Byparken og Fyrtårnet Byparkens Vuggestue 
foreslås sammenlagt til ét selvejende dagtilbud og flyttes til en placering 
udenfor det udsatte boligområde til Hjortøvænge 40 i Svendborg by.  
 
Kapaciteten for 0-2 års pladser og 3-5 års pladser bibeholdes dermed til 
indfrielse af Pladsgarantien.  
En flytning betyder, at der ikke skal tilbydes to pladser, hvorved der 
ikke skal bruges flere pladser end i dag. 
 
Etableringen kan foregå i 2 etaper: 

• Etape 1: Etablering af 35 0-2 års pladser i den bestående 
bygning på Hjortøvænge (9 færre 0-2 års pladser i forhold til 
kapaciteten i de to selvejende dagtilbud). 

• Etape 2: Etablering af 70 3-5 års pladser ved en tilbygning. Der 
bygges på B-niveau, da det er inkl. en udegruppe ved Skårup 
Skovmølle.  

 
Herudover arbejdes der med at belyse yderligere muligheder bl.a. som 
alternativ til tilbygning på Hjortøvænge 40, om Ørbækvej 51 og 53 evt. 
kan anvendes. 
Forslaget indebærer, at der ikke er behov for en tilbygning til 70 3-5 års 
pladser på Hjortøvænge, ved at anvende Ørbækvej 51 og 53. 
Hjortøvænge indrettes til ét af de to selvejende dagtilbud i det udsatte 
boligområde og Ørbækvej 51 og 53 til det andet selvejende dagtilbud. 
 
Herudover er muligheden for, at de to selvejende dagtilbud selv finder 
egnede faciliteter og løsninger 
 
 

Behovsanalyse 

 
Ifølge Børnetalsprognosen pr. 1. august 2018 forventes der mangel på 
0-2 års pladser i Svendborg by fra 2019 og faldende antal ledige 3-5 års 
pladser i Svendborg by frem mod 2022. Herved kan forslag 1 og 2 
opdeles i to faser, således at der først etableres 0-2 års pladser og 
dernæst 3-5 års pladser. 
 
Ved forslag 2: For allerede indskrevne 3-5-årige i Fyrtårnet Børnegården 
Byparken kan der anvises plads i andre nærliggende børnehuse, fra 1. 
januar 2020.  
 

 
Specifikke kvalitetskrav 

 
Ved tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet gælder en 
række principper, som blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget 6. juni 
2012 og Økonomiudvalget 19. juni 2012. 
 
Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed, 
sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, større 
børnehuse, fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse 
og kvadratmeter pr. 0-2 årige samt 3-5 årige. 
 
 
 

 
Øvrige bemærkninger  

 
Svendborg Kommune har partnerskabsaftaler med de selvejende 
dagtilbud Fyrtårnet Børnegården Byparken og Fyrtårnet Byparken 
Vuggestue.  
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De to dagtilbud har indgået lejekontrakter med Svendborg 
Andelsboligforening. 
 
Sekretariat og Dagtilbud er i dialog med de to selvejende dagtilbud om 
løsningsmulighederne. 
 

Økonomi 
 
 
 
 

Det har indenfor den givne tidsramme kun været muligt at beregne 
økonomi vedr. forslag 1 og 2. Der søges derfor en anlægsramme på 
baggrund af beregningerne for forslag 1, idet det forudsættes at 
anlægsudgiften ved en realisering af en føste etape af et evt. andet 
forslag vil skulle holdes indenfor denne ramme. 
 
Der fremlægges beregninger for forslag 1 og forsalg 2.  
 
Forslag 1 - Etablering af et kommunalt børnehus på Hjortøvænge 
40 
 
Samlet anlægsramme 24,8 mio. kr. fordelt således: 

2019 2020 2021 2022 og frem 
8,4 mio. kr. 2,0 mio. kr. 10,0 mio. kr. 4,4 mio. kr. 

 
Etape 1 – Der etableres 35 0-2 års pladser på A–niveau på Hjortøhus 
7,8 mio. kr. 
Indeholder ombygning af inde- og udeareal på Hjortøhus, inventar mm. 
samt en ikke realiserbar salgsindtægt af Hjortøhus (der er i de 
nuværende budgetter indarbejdet en salgsindtægt på ca. 2,5 mio. kr. 
som vil skulle udlignes, da det ikke længere er muligt at sælge 
Hjortøvænget 40). 
 
Etape 2 – Der etableres 70 3-5 års pladser på A – niveau i ny tilbygning 
17,0 mio. kr. 
Indeholder en tilbygning på A - niveau som kan huse 70 3-5 årige, 
personale, produktionskøkken, legeplads, P-plads mm. 
 
Samlet driftsramme: 

2019 2020 2021 2022 og frem 
0 0,4 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0,9 mio. kr. 

 
Forslag 1 indbefatter en udvidelse af de nuværende driftsrammer. 
Driftsrammen består af bygningsmæssige driftsudgifter som indeholder 
El, vand, varme, vedligehold af inde- og udearealer, rengøring mm og 
børnetalsafhængige udgifter til en ekstra leder (differencen mellem en 
pædagog og en leder.) 
 
Forslag 2 - Etablering af ét selvejende børnehus med 0-2 og 3-5 
års pladser på Hjortøvænge 40 
 
Samlet anlægsramme 24,8 mio. kr. fordelt således: 

2019 2020 2021 2022 og frem 
8,3 mio. kr. 5,0 mio. kr. 8,0 mio. kr. 3,5 mio. kr. 

 
 
 
 
Etape 1 – Der etableres 35 0-2 års pladser på A – niveau på Hjortøhus 
10,8 mio. kr. 
Indeholder reetablering af nuværende faciliteter, ombygning af inde- og 
udeareal på Hjortøhus, inventar mm. samt en ikke realiserbar 
salgsindtægt af Hjortøhus (der er i de nuværende budgetter indarbejdet 
en salgsindtægt på ca. 2,5 mio. kr. som vil skulle udlignes, da det ikke 
længere er muligt at sælge Hjortøvænget 40). 
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Etape 2 – Der etableres 70 3-5 års pladser på B – niveau i ny tilbygning 
14,0 mio. kr. 
Indeholder en tilbygning på B - niveau som kan huse 70 3-5 årige, 
personale, produktionskøkken, legeplads, P-plads mm. 

Samlet driftsramme: 
2019 2020 2021 2022 og frem 

0 -1,1 mio. kr. -1,1 mio. kr. -0,8 mio. kr. 

Forslag 2 indbefatter en reduktion af de nuværende driftsrammer. 
Samtidig vil der være udgifter til retablering af lejemålene, hvor 
mindreudgiften på bygningsdriften vil kunne indgå som delvis 
finansiering. 

De nuværende driftsrammer for Fyrtårnet Børnegården Byparken og 
Fyrtårnet Byparken Vuggestue modregnes i de nye driftsrammer på 
ombygningen og tilbygningen. Dette består af bygningsmæssige 
driftsudgifter som indeholder El, vand, varme, vedligehold af inde- og 
ude arealer, rengøring mm og børnetalsafhængige udgifter reduceres 
med en leder (differencen mellem en pædagog og en leder.) 

I det nuværende lovforslag fremgår det at der afsættes en låne- og 
ansøgningspulje, som kommunerne kan søge til kapacitetstilpasning. 

De nuværende rammer for låne- og ansøgningspuljen er ikke fastsat, da 
lovforslaget ikke er godkendt og bekendtgørelsen ikke er udarbejdet. 
Svendborg kommune vil på baggrund af det endeligt vedtagne 
lovforslag og bekendtgørelse søge lånepuljen. Det skal dog oplyses at 
puljens størrelse udgør 200 mio. kr. og er fordelt udover 2019 og 2020. 

Hvis en kommune ikke overholder pladsgarantien skal kommunens 
tilskud til en dagtilbudsplads hæves til mindst 78 pct. for alle børn i 
dagtilbud indtil pladsgarantien igen opfyldes. I Svendborg Kommune 
udgør tilskud til en dagtilbudsplads 75 pct. Såfremt Svendborg 
Kommune ikke overholder pladsgarantien vil det betyde en nedsættelse 
af forældrebetalingen fra 25 pct. til 22 pct. i den periode hvor 
pladsgarantien ikke opfyldes. Dette svarer til 0,6 mio. kr. pr. måned 
eller 6,6 mio. kr. årligt. 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

Forslag 1 
Anlægsudgift: 24,8 mio. kr. 
Drift: Fra 0,4 mio. kr. i 2020 til 0,9 mio. 
kr. årligt i 2022 og frem. 

Forslag 2 
Anlægsudgift: 24,8 mio. kr. 
Drift: Fra -1,1 mio. kr. i 2020 til -0,8 
mio. kr. årligt i 2022 og frem. 

Forventet afsluttet i 2022 

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 5. september 2019 blev det besluttet, at indstille følgende til
budgetforhandlingerne for 2019,

 - At der afsættes en anlægsramme på 7,9 mio. kr (inkl. bortfald af salgsindtægter på 2,5 mio. kr.) 
svarende til udgiften for etape 1 i forslag 1.

Samt at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020 skal tages stilling til hvordan man 
finansierer udgifterne til bygningsdrift.
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Forslag 1 - Etablering af et kommunalt børnehus på Hjortøvænge 40 

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Samlet

A nlægsudgif t

Etape 1 7.858 0 0 0 7.858

Etape 2 500 2.000 10.000 4.432 16.932

Samlet  anlægspro jekt 8.358 2.000 10.000 4.432 24.789

Børnetals afhængige udgifter 0 90 90 90 270

Bygningsmæssige driftsudgifter 0 417 417 904 1.737

Forældrebetaling 0 -127 -127 -248 -502

Afledt tilskud til private 0 61 61 119 241

Samlede likviditet, netto 8.358 2.441 10.441 5.296 26.536

Økonomi

 

 

 

 

 

Forslag 2 - Etablering af ét selvejende børnehus med 0-2 og 3-5 års pladser på Hjortøvænge 

40 

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Samlet

A nlægsudgif t

Etape 1 7.758 3.000 0 0 10.758

Etape 2 500 2.000 8.000 3.549 14.049

Samlet  anlægspro jekt 8.258 5.000 8.000 3.549 24.807

Børnetals afhængige udgifter 0 -90 -90 -90 -270

Bygningsmæssige driftsudgifter 0 -1.028 -1.053 -731 -2.812

Forældrebetaling 0 118 118 31 268

Afledt tilskud til private 0 -57 -57 -15 -128

Samlede likviditet, netto 8.258 3.943 6.918 2.745 21.865

Økonomi

 

 

Acadre: 18/20189 



Budget	2019		
Anlæg	2019	-	2022:	Investeringsoversigt	-	Udvidelsesforslag	

Side 1 af 2 

 

Thurø Sejlklub - lånegaranti 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Matrikel nr. 7-a Thurø By. Gambøt 

Overordnet 
beskrivelse 

Thurø Sejlklub har rettet henvendelse til Svendborg Kommune med ønske 
om, at kommunen stiller en lånegaranti på 3,750 mio. kr. til køb af grund 
og etablering af p-pladser. 

Behov/ønsker Med vedtagelse af lokalplan øst for Gambøt og Syd for Søndervej, åbnes 
der mulighed for at etablere p-pladser på et udlagt areal til parkering, som 
erstatning for de pladser der nedlægges langs vejen. 

Thurø Sejlklub ønsker at erhverve arealet med henblik på at forbedre 
parkeringsforholdene ved havneområdet. 

Økonomi Thurø Sejlklub ønsker at Svendborg Kommune stiller en lånegaranti på i alt 
3,750 mio. kr. Beløbet skal anvendes til: 

 

 

Ved låneoptagelse via Kommunekredit og med en løbetid på maksimalt 25 
år og fast rente, vil ydelsen med en rente på 1,54 pct. udgøre ca. 182.000 
kr. årligt, som sejlklubben betaler.  

Sejlklubbens udgifter vil ikke kunne medtages i lokaletilskudsregnskabet, 
da der jf. Folkeoplysningsloven kun ydes tilskud til klublokaler, der 
relaterer sig til klubbens folkeoplysende aktiviteter. 

Såfremt kommunen stiller en lånegaranti, vil der skulle deponeres et 
tilsvarende beløb (3,750 mio. kr.) og dermed træk på kommunens 
disponible likviditet. 

Køb af jord, 2 grund a 1,450 mio. 
kr.  

2,9 mio. kr. 

Anlæg parkering, dræn mm. 0,750 mio. kr. 

Anlæg beplantning 0,1 mio. kr. 

I alt 3,750 mio. kr. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Svendborg Kommune har mulighed for at stille garanti, da udgiften kan 
sidestilles med en kommunal anlægsudgift.  

 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

3.750.000 kr.  25 år 
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Thurø Sejlklub - lånegaranti 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse - deponering 3.750 3.750

Samlet  anlægspro jekt  -  

depo nering 0 3.750 0 0 0 3.750

Frigivet deponering 1/25, pr. år -150 -150 -150 -450

Samlede likviditet, netto 0 3.750 -150 -150 -150 3.300

Økonomi
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Administration   

Multikulturel arena, Ollerup – Kommunegaranti   

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 

(adresse) 

Gymnastikhøjskolen i Ollerup 

Overordnet 
beskrivelse 

Ansøgning om kommunegaranti for lån til delvis finansiering af 
multikulturel arena. 

Behov/ønsker Til brug for undervisning og for kulturelle begivenheder for den sydfynske 
befolkning ombygges en stor historisk idrætshal fra 1931, beliggende ved 
Gymnastikhøjskolen i Ollerup, til en moderne og funktionel sal/arena. 
 
Salen/arenaen kan anvendes af lokalbefolkningen til boldspilkampe, 
opvisninger, koncerter, konferencer, udstillinger, forestillinger og andre 
større forsamlinger, når dette måtte kræve plads til op til 3.500 deltagere. 
 
Sydfyn råder ikke over faciliteter med plads til så mange mennesker og 
med mulighed for så mange forskellige anvendelser. I sin færdige form vil 
driften af faciliteterne og aktivitetsforøgelsen skabe yderligere 
arbejdspladser. 
 
Byggeriet af arenaen nærmer sig sin afslutning. Til december afleveres 
byggeriet og 31. januar 2019 er der officiel indvielse af faciliteterne. 
 
Ønsker til projektet, som gør arenaen multianvendelig, har vist sig at være 
mere omfattende end forventet, hvorfor behovet for fondsmidler og 
lånehov er steget. 
 
Der er skaffet yderligere fondsmidler, men der skal også skaffes yderligere 
lånekapital.  
 
Projektet er støttet af A. P. Møller Fonden og Realdania. 
 

Økonomi Med Gymnastikhøjskolens beliggenhed udenfor Svendborg by ønsker 

offentlige låneinstitutter ikke at indgå i dette, hvorfor de har bedt om en 

kommunegaranti på 14 mio. kr. 

 

En sådan kommunegaranti vil påvirke Svendborg Kommunes låneramme, og 

da der ikke umiddelbart er ledig låneramme blev der ved ministeriet søgt 

andel af ”Lånepuljen for større strukturelle investeringer på borgernære 

områder”. 

Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet, hvorved der ved tilsagn af 

kommunegaranti skal deponeres og dermed træk på kommunens disponible 

likviditet (Deponerede midler indgår ikke i beregning af kommunens 

gennemsnitslikviditet). 

Det deponerede beløb frigives årligt fra efterfølgende år med 1/25 del. 

 

Projektets samlede 

udgift og periode 

14 mio. kr.  2019 
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Multikulturel arena, Ollerup – Kommunegaranti 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse - Deponering 14.000 14.000
Samlet  anlægspro jekt  

(depo nering) 0 14.000 0 0 0 14.000

Frigivet deponering  1/25, pr. år -560 -560 -560 -1.680

Samlede likviditet, netto 0 14.000 -560 -560 -560 12.320

Økonomi
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Udbygning af SG-huset - lånegaranti 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

SG-Huset 
Ryttervej 70 
5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Gymnastikforening (SG) har oplevet et støt stigende 
medlemstal siden 2012. SG mangler plads til foreningens aktiviteter i SG-
Huset. SG ønsker tillige at aktivere nye målgrupper i deres forening og ser 
sig selv som kraftcenter for sundhed, bevægelse og oplevelser. SG Huset 
ønsker derfor at udvide med en tilbygning på 3985 m2 kaldet ”Synergien”.  

Behov/ønsker Tilbygningen forventes primært at bestå af mindre bevægelsessale/træ-
ningsrum og rekreative miljøer, der blandt andet skal danne ramme om et 
attraktivt ungemiljø på tværs af uddannelser, foreninger og 
idrætsaktiviteter (Bilag 1 & 2). 

Udover foreningens aktiviteter kan faciliteterne anvendes til eksempelvis 
skoleidræt og anden undervisning samt diverse sundhedsindsatser. 

Byggeprojektet er stadig i designfasen, hvorfor det stadig vil være muligt 
at tilpasse faciliteten til de behov og interessenter, der måtte være. 

SG lægger vægt på, at der også skal være en behov for lokalerne i 
tidsrummet mellem 8.00 og 16.00, hvor foreningen ikke selv har mange 
aktiviteter. Det kunne eksempelvis være kommunale aktiviteter eller 
undervisningsaktiviteter. 

Økonomi SG Husets byggeri har et samlet anlægsbudget på anslået 40 mio. kr. 

SG Huset søger om en kommunal lånegaranti på 20 mio. kr. til projektet. 
De resterende 20 mio. kr. (netto) forventes finansieret via fonde. 

Svendborg Kommune har søgt om lånedispensation for 2019 via puljen til 
større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Der er 
meddelt afslag på ansøgningen. Det betyder, at såfremt anlægsprojektet 
prioriteres, så skal finansiering ske ved omprioritering af budgetlagte 
anlægsprojekter eller kassetræk i form af deponering, som vil have 
likviditetsmæssig virkning for kommunen. Alternativt kan fremsendes en 
ny ansøgning om lånedispensation til budget 2020. 

SG Huset har udarbejdet et estimeret indtægtsbudget (Bilag 3) på ca. 
940.000 kr. bestående af foreningsaktiviteter, udlejning til private aktører 
og diverse (fx træningslejre mv.) En del af disse aktiviteter er 
projektforslag, der kræver nærmere afklaring. 

De årlige driftsudgifter (Bilag 4) til den nye bygning skønnes at udgøre 2,5 
mio. kr., hvoraf ca. 1,5 mio. kr. er drift og vedligehold, og ca. 1 mio. kr. er 
låneafvikling. 

Hallernes driftsunderskud dækkes almindeligvis af et kommunalt 
driftstilskud, hvorfor der må påregnes en stigning i SG Husets driftstilskud 
på maksimalt 2,5 mio. kr. alt efter realiseringen af de 
indtægtsbudgetterede aktiviteter. Til et sådan driftstilskud kan der evt. 
tilknyttes en aftale om en given råderet til kommunale aktiviteter. 

Der forventes en stigning i antallet af folkeoplysende aktivitetstimer, 
hvilket medfører en forventet merudgift i Folkeoplysningsudvalget på 
26.550 kr. pr. år. 

Såfremt den nye facilitet skal indgå i Haludvalget på lige fod med den 
eksisterende bygning, vil der tillige skulle tilføres midler til 
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Renoveringspuljen. Udvides puljen proportionalt med de tilførte m2, vil det 
betyde en tilførsel på ca. 173.000 kr. pr. år. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Svendborg Kommune er Bevæg dig for livet Visionskommune, hvilket 
blandt andet indebærer, at vi skal have 3600 flere borgere i bevægelse 
inden 2022. Det svarer til en stigning i idrætsdeltagelsen på 10 % på 
tværs af alle aldersgrupper. Det vil forventeligt give et øget pres på 
kommunens faciliteter. En af de prioriterede målgrupper i aftalen er 
teenagere og unge voksne.  

Samtidig kan projektet være med til at understøtte kommunens satsning 
på kombinationen af sport og uddannelse. 

Haludvalget har indsendt en udtalelse i forbindelse med projektforslaget 
(Bilag 5). 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Bilag 1: Projektbeskrivelse, Synergien 
Bilag 2: Projekttegninger, Synergien 
Bilag 3: Indtægtsbudget, Synergien 
Bilag 4: Notat vedr. Drifts- og vedligeholdelsesudgifter, Synergien 
Bilag 5: Udtalelse fra Haludvalget 

Link til IDAN analyse 

Link til IDAN appendiks og bilag 

Projektets samlede 
udgift og periode 

40.000.000 kr. (brutto) 2019-2020 

 

Politikområde:  

Udbygning af SG-huset - låneansøgning 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse - udgifter 20.000 20.000 40.000

Udførelse - indtægter -20.000 -20.000

Samlet  anlægspro jekt 0 20.000 0 0 0 20.000

Lånefinansiering -20.000 -20.000

Udførelse - deponering 20.000 20.000

Frigivet deponering 1/25 pr. år. -800 -800 -800 -2.400

Afledt drift – afdrag 970 970 970 2.910

Afledt drift 1.591 1.591 1.591 4.773

Samlede likviditet, netto 0 20.000 1.761 1.761 1.761 25.283

Økonomi

 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/kultur_-_bilag_2_projekttegninger_synergien.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/kultur_-_fremtidens_idraetsfaciliteter_i_svendborg_kommune_endelig_udgave_-_fremtidens_idraetsfaciliteter_i_s1.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/kultur_-fremtidens_idraetsfaciliteter_i_svendborg_kommune_endelig_udgave_-_fremtidens_idraetsfaciliteter_i_s2_appendiks.pdf


 

 

 

SVENDBORG GYMNASTIKFORENINGS VISION 

KRAFTCENTER FOR BEVÆGELSE, SUNDHED OG OPLEVELSER 
 

Synergien 

– Et bevægelseshus hvor kulturer mødes, og nye aktivitetsformer udvikles i samskabende, innovative 
processer med særligt fokus på unge. 

 
I ”Synergien i Svendborg” udfordrer og udforsker forskellige bevægelses-, teater- og musikkulturer hinanden, og 
i samskabende processer udvikles nye idrætslige og kulturelle aktiviteter og organisationsformer på tværs af 
genrer, discipliner og idrætsgrene som f.eks. dans, parkour, fitness, musik, teeterboard, wheels, teatersport, 
tricking, gymnastik og lignende.  
 
Målgruppe  
Synergien har et særligt fokus på unge i aldersgruppen 15-25 år, da behovet og potentialet i Svendborg Vest er 
stort. Der går flere end 3000 unge på en ungdomsuddannelse indenfor en radius af 1 km. Frafaldet i 
foreningslivet i denne aldersgruppe er stort i hele DK. Flere og flere unge kæmper med mentale udfordringer 
men tilkendegiver samtidig, at det er i idrætten og det frivillige foreningsliv, de trives bedst.  
Vi tror på, at Synergien kan være en del af løsningen på de udfordringer. 
 
Omdrejningspunktet (Mødestedet/Torvet)  
Involvering og direkte deltagelse samt muligheden for selv at have indflydelse på aktiviteterne, mener vi, med 
reference til Idrættens Analyseinstitut, er nøglen til at få de unge til at mødes og i samspil med voksne 
foreningsaktive at være med til at skabe deres egne aktiviteter. På Torvet mødes de unge efter skoletid. Der er 
billig kaffe og mulighed for lektielæsning samt adgang til forskellige former for idrætsfaciliteter og 
bevægelsesaktiviteter udviklet til og i samarbejde med unge. 
 
Supplement til det klassiske foreningstilbud 
Hvis Bevæg Dig For Livet med målsætningen 25/50/75, som Svendborg Kommune er en del af, skal lykkes, skal 
man kunne tiltrække nye grupper af aktive, som ikke har en klassisk foreningsidrætslig baggrund. Det kan 
Synergien bidrage til, og herigennem tiltrække især unge til at blive idræts- og foreningsaktive.  
 
SG som kraftcenter  
SG Huset, Energibaren, Svendborg Sports Akademi, SPULT, “Konge af din krop” er alle eksempler på, at SG kan 
løfte og realisere nye, komplekse og besværlige projekter. Synergien er et nyt og ambitiøst projekt, som skal 
bidrage til, at i Svendborg forbliver de unge idræts- og foreningsaktive, mens de tager en ungdomsuddannelse, 
hvorved også den mentale sundhed får et løft. Svendborgs unge skal være Danmarks sundeste!  
 
Byggeriet  
Synergien er et nyt og dynamisk bevægelseshus på ca. 3500 m2 og med et samlet budget på  
ca. 40 millioner. Huset er det første af sin art i Danmark. Lokale- og Anlægsfonden (LOA), Idrættens 
Analyseinstitut (IDAN) og Center for Ungdomsstudier (CUR) er med i udviklingen af byggeriet, som endnu en 
gang skal sætte Svendborg på landkortet som nyskabende og ambitiøs indenfor bevægelse, kultur, sundhed og 
et aktivt liv.  
 
Venlig hilsen 
SG & SG Huset  



Driftbudget - SYNERGIEN
22. august 2018

Indtægter

Foreningsleje  Kl. 16.00-21.00 173.250,00 kr.     

FOU kl. 16.00-21.00 15.750,00 kr.       

Foreningsleje flex* 118.800,00 kr.     

FOU flex* 10.800,00 kr.       

Private aktører 360.000,00 kr.     

Diverse 259.875,00 kr.     

938.475,00 kr.     

*Flex er betegnelsen for en model, hvor man som aktiv er medlem af hele faciliteten

og kan dyrke sin idræt på tværs af forskellige foreninger og tilbud, så man fx deltager

i gymnastik den ene dag, håndboldfitness den næste, svømning ugen efter osv.

Formålet er et imødekomme et stigende ønske om fleksibilitet i foreningsidrætten.



 
 

18/7895 

Notat vedr. udbygning af SG-Huset – driftsudgifter. 

Administrationen i SIC er blevet bedt om, at komme med et bud på de årlige driftsudgifter ved 

anlæg af en tilbygning til det nuværende SG-Hus. 

Der er ikke vurderet på, hvor store indtægter der kan genereres. 

Det skal noteres, at der ikke er tale om en teknisk beregning gennemført af eksterne rådgivere 

Økonomiafdelingen eller CETS. Budgettet bygger alene på en forholdsberegning der tager afsæt i 

det eksisterende SG-hus driftsøkonomiske historik, hvor man har ca. 5 års erfaring. Grunden til at 

denne form anvendes er, at arkitekten bag tilbygningen har tilkendegivet, at der er så store 

ligheder mellem den kommende tilbygning og det nuværende SG-Hus’ arkitektur, materialevalg, 

opbygning, brugsmønster m.v. at det vurderes, at beregningen kan angive en økonomisk 

retningspil på udgiftssiden. 

Det nuværende SG-Hus er på 5.500m2 og tilbygningen er på 3.900 m2. Tallene omfatter alle 

former for rum i bygningerne. Tilbygningen udgør således 71% af det oprindelige SG-Hus 

størrelse. 

Det antages, at anlægssummen er ca. 40 mio. som finansieres af fonde (kr. 20 mio.) og af lån (kr. 

20 mio.) Driftsbudgettet vil derfor også afspejle rente og afdrag på lånet.  

Poster SG-Huset 
Driftsbudget 2018 

Tilbygning  
Overslag - driftsudgifter  

   

Personale 616.167 437.000 

Vedligehold 325.216 214.000 

Opvarmning 259.116 184.000 

El-forbrug 349.278 248.000 

Vandforbrug 73.838 52.000 

Forsikringer  40.000 

Rengøring 396.756 291.000 

Inventar og redskaber 177.915 112.000 

Diverse 5.408  

Repræsentation 5.408  

Administration 10.816  

Samlet drift 2.219.918 1.578.000 

Renter og afdrag på lån *1.038.000 **983.000 

Årlig udgift total 3.257.918 2.561.000 
* Lån fra 2013 på 14,7 mio. kr. -  renter og afdrag fastsat til 926.000 kr. årligt.  

* Lån fra 2015 på 1,965 mio. kr. - renter og afdrag fastsat til 112.000 kr. årligt. 

**Det er vigtigt at pointere, at optagelse af lån med kommunegaranti kun kan indgå i projektet efter politisk 

beslutning, og at det anførte beløb udelukkende er vejledende og bygger på tal pr 31. maj 2018. Aktuel rente 

på 1,65% koster ca. 983 t.kr. i årlig ydelse med hovedstol på 20 mio. kr. over 25 år.  

 

Bemærkninger: 

Grundet skærpede krav til isolering, kan der være en forbedring på 10-15% på varmeudgiften. 

Det må antages at der kan ske en budgetmæssig forbedring i forhold til EL-forbruget da det må 

forventes, at man anvender nyeste led-teknologi. 

Tilsvarende kan der også være en økonomisk justering i forhold til hvilken type af inventar og 

redskaber der skal indgå i de nye lokaler.  

Yderligere kan praksis vise, at der kan opnås personalemæssige samdriftsfordele i forhold til 

teknisk service, tilsyn og rengøring. 



 
 
 

 
21. august 2018 

 

 

 

 

Haludvalget i Svendborg Kommune 

 

 

Udtalelse vedr. dagsordenspunkt på haludvalgets møde den 20. august 2018. 

 

Pkt. ’Mulig udbygning af SG-Huset’ 

 

Haludvalget finder forslaget til udbygning af SG-Huset som et fint og visionært projekt. 

Det er dog Haludvalgets vurdering, at en politisk beslutning om lånegaranti til SG-Huset 

bør indgå i en prioritering, hvor nedenstående medtages:   

 

 anlæg af omklædningsrum i Rantzausmindehallen,  

 anlæg af opholdsrum/klubrum  og installering af varme i Svendborg Tennishal  

 anlæg af træningshal i tilknytning til Svendborg Idrætshal  

 anlæg af nyt klubhus til Svendborg Forenede Boldklubber (tilknyttet hallerne) 

 

Haludvalget anbefaler derfor, at der ansøges om lånegaranti på op til kr. 40 mio.   

 

Det pointeres endvidere, at der skal afsættes de nødvendige drift og renoveringsmidler i 

forhold til eventuel beslutning om iværksættelse af anlægsprojekt(er). 

 

 

På vegne af Haludvalget 

 

Frank Müller-Bøgh 

Formand 
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Samling af Heldagsskolen og flytning af Egebjerg Vester Skerninge Børnehus 

til Vestermarkskolen 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 

(adresse) 

Vestermarkskolen, afd. Vester Skerninge 
Vestermarkskolen, afd. Ollerup 

Overordnet 
beskrivelse 

1) Heldagsskolen flyttes fra de to nuværende lokationer til Vestermark-
skolen, afd. Ollerup. 
2) De nuværende aktiviteter på Vestermarkskolen, afd. Ollerup og 
Egebjerg, Vester Skerninge Børnehus flyttes til vestfløjen suppleret med en 
tilbygning på 115 m2 på Vestermarkskolen, afd. Vester Skerninge. 

Behov/ønsker Med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at der i 2020 skal spares 
6,0 mio. kr. på ejendomsdrift via arealeffektivisering. 
 
Administrationen foreslår følgende projekt: 

• at samle Heldagsskolens elever på Vestermarkskolen, afd. Ollerup 
• at samle Egebjerg Vester Skerninge Børnehus på Vestermarkskolen 

afd. Vester Skerninge 
 
Der er tale om en større rokade, som forudsætter, at Værkstedsklassen 
flyttes fra Vestermarkskolen afd. Ollerup til nabobygningen ’Spiren’, og at 
heldagslegestuen i ’Spiren’ flyttes til Vestermarkskolen, afd. Vester 
Skerninge. Samtidig foreslås det, at flytte aktiviteterne i Egebjerg, V. 
Skerninge Børnehus, der i dag har til huse på to forskellige adresser, til 
Vestermarkskolen, afd. Vester Skerninge. 
 
Ovenstående blev fremsat som to særskilte projekter i forbindelse med 
budgetforhandlingerne for 2018, men fremsættes nu som et 
sammenhængende projekt på grund af afhængighedsforholdet i rokaden.  
 
I budgetforliget for 2018 blev beslutningen om samling af Heldagsskolen 
udsat, fordi det skulle undersøges, om der var alternative modeller for 
håndtering af de opgaver, som Heldagsskolen varetager. Børne- og 
Ungeudvalget besluttede den 4, april 2018 ikke at arbejde videre med 
alternative modeller for drift af Heldagsskolen, hvorfor projektet fra 2017 
genoptages. 
 
Heldagsskolen og dagtilbuddet placeres med forslaget i gode og sunde, 
funktionelle bygninger. Samtidig sælges de bygninger, som bliver 
overflødige for kerneopgaverne, og som er kendetegnet ved at være i 
dårlig stand, have en dårlig indretning og/eller blive brugt i begrænset 
omfang.  
 
Pædagogiske overvejelser ved en sammenlægning af Svendborg 
Heldagsskole på en matrikel 
Skolerne er et heldagstilbud, der retter sig mod børn og familie og dækker 
såvel undervisning som behandling. Fokus lægges på at kvalificere barnet 
eller den unge fagligt, personligt, socialt og kulturelt. Den daglige 
pædagogik (undervisning og socialpædagogik) tilrettelægges, så den 
fremmer en forudsigelig struktur og stabile relationer til voksne, som 
holder, hvad de lover. Børnene skal opleve, at de mødes på andre måder 
og med andre metoder, end de har mødt før. 
 
Helddagsskolen er et tilbud til børn og unge i den undervisningspligtige 
alder, som ikke kan modtage specialundervisning i kommunens egne 
almene og særlige undervisningstilbud. Eleverne visiteres til skolen efter 
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Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 1, som omfatter ophold i dagtilbud, 
fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende og tilbydes 
undervisning jævnfør Folkeskolelovens § 20 stk. 2.  
 
Svendborg Heldagsskole er omfattet af Bekendtgørelse om 
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter 
folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.  
 
Svendborg Heldagsskole anvender i dag to bygninger beliggende på 
Tåsinge og i Rantzausminde. En sammenlægning på én matrikel vil give 
bedre mulighed for 

• Pædagogisk hensigtsmæssige hold og klassedannelse (angst, 
ADHD, social træning m.m.), herunder linjefagsdækning  

• Bedre anvendelse af medarbejder- og ledelsesressourcer, bl.a. 
fleksibilitet i planlægningen og mindre sårbarhed ift. faglighed, 
spidsbelastninger, fravær mm.  

• Overgangsarbejde og ubrudte relationer mellem såvel voksne som 
børn/elevgrupper uden “skoleskift” mellem 6. og 7. klassetrin. 

• Samarbejde med Vestermarksskolen ift. inklusion og lokaler 
En sammenlægning på én matrikel vurderes derfor at give en mere robust 
skole, der i højere grad er i stand til at fastholde et højt fagligt niveau for 
målgruppen. 
 
Pædagogiske overvejelser ved flytning af Værkstedsklassen  
Værkstedsklassen er et specialtilbud under Vestermarkskolen til en mindre 
gruppe elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Klassen er fysisk 
beliggende på afd. Ollerup. Undervisningen er i høj grad tilrettelagt via 
praktiske forløb. En flytning til den selvstændige bygning ”Spiren” kan 
understøtte et fortsat hensigtsmæssigt pædagogisk miljø for målgruppen. 
Der er i projektet taget højde for, at der stadig vil være adgang til 
værkstedsfaciliteter, og at udearealer m.m. i tilstrækkelig grad er 
afskærmet mellem de to elevgrupper. 
  
Pædagogiske overvejelser ved en samling af Egebjerg Vester Skerninge 
Børnehus og Vestermarkskolen på samme matrikel 
En placering af børnehuset under samme tag som skolen giver gode 
muligheder for at etablere et tæt samarbejde mellem skole og dagtilbud. 
Børnene bliver vant til at færdes på skolen, der vil opleves som et trygt og 
mere velkendt sted ved skolestart. 
 
Ved at være på samme matrikel vil der være mulighed for at etablere et 
endnu tættere fagligt og pædagogisk samarbejde om overgangen fra 
dagtilbud fra skole, hvor temaer i dagtilbuddet på naturlig måde vil kunne 
flettes sammen med aktiviteter i SFO og indskolingen. 
 
Et matrikelfællesskab vil også lette mulighederne for et styrket fagligt 
samarbejde mellem personalegrupperne om kompetenceudvikling, 
forældresamarbejde og samspil med foreninger og lokalsamfundet. 
Samtidig giver forslaget mulighed for at samle børnehusets nuværende to 
afdelinger under samme tag. I dag benytter en del af børnegruppen 
afdelingen i Fillippahuset som kapacitetshus på det tidspunkt af året, hvor 
der er flest børn. Ved at samle børnehuset vil det medvirke til at styrke 
arbejdet med børnenes indbyrdes relationer. 
 
Høring 
Projektet var i høring i relevante skolebestyrelser, forældrebestyrelser og 
MED-udvalg, da det blev fremlagt i forbindelse med budgetforhandlingerne 
for 2018.  
 
Høringssvarene var positive, men der var ønsker om at ændre placeringen 
af dagtilbuddet i Vestermarkskolens bygning, afd. Vester Skerninge for at 
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sikre sammenhængskraften på skolen. Den ændrede placering giver blandt 
andet mulighed for nogle bedre udearealer til dagtilbuddet.  
 
Skolebestyrelse og MED-udvalget på Vestermarkskolen vurderer, at 
Værkstedsklassen kan fungere i ”Spiren”, når denne ombygges og 
indrettes til formålet, samtidig med at Værkstedsklassen fortsat kan 
benytte værkstederne på skolen i samarbejde med heldagsskolen. 
 
 

Økonomi  
De samlede anlægsudgifter udgør: 
 
Vestermarkskolen: 

• Anlægsudgifter 7.993.000 kr. 
• Flytteudgifter        56.000 kr. 
• Trafiksikkerhed    175.000 kr. 

 
Vestermarkskolen, afd. Ollerup: 

• Indretning af lokaler  1.224.000 kr. 
• Flytning af legeplads     181.000 kr. 
• Flytteudgifter                 42.000 kr. 

 
(såfremt der også skal indrettes faglokaler vil anlægsudgiften stige til 
2.279.000 kr.) 
 
De afledte årlige driftsbesparelser udgør: 

• Heldagsskolen:               68.000 kr. 
• Vester Skerninge Børnehus: 323.000 kr. 

 
 
Der lægges med projektet op til salg af følgende kommunale bygninger, 
fordi de ikke længere skal danne ramme for kommunale kerneopgaver: 
Juulgården, Gl. Nybyvej, Mariehønen og Filippahuset.  
 
Salgsindtægten udgør en del af finansieringen af anlægsinvesteringen. 
Salg af Filippahuset indgår i modsætning til sidste år nu i projektet, da 
Økonomiudvalget har besluttet at intensivere ejendomssalget for at styrke 
kommunens likviditet. De forventede salgsindtægter udgør i alt 2.675.000 
kr. 
 
Nuværende anlægsbudget til vedligehold af Mariehønen og pulje til PCB-
sanering af Filippahuset indgår også i finansieringen af projektet. Disse to 
budgetposter udgør i alt 4.060.000 kr. 
 
Der vil således være behov for en samlet udvidelse af anlægsbudgettet på 
2.936.000 kr. forudsat, at der ikke skal indrettes faglokaler på 
Vestermarkskolen, afd. Ollerup. 
 
Der er ikke budgetteret ned midler til indkøb af nyt inventar, da inventaret 
i de nuværende bygninger forudsættes genanvendt.  
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Fordi nogle bygninger skal frasælges eller anvendes til andet formål, vil 
følgende foreninger skulle fraflytte deres lokaler: 

• Modeljernbaneklubben (Vestermarkskolen, afd. Ollerup) 
• Hundstrup Sogne- og Aktivitetsforening (Filippahuset) 
• MakerLab (Vestermarkskolen, afd. Ollerup) 
• Egense Husflid (Juulgården) 
• Egense Spejder (Juulgården) 
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• Lokalhistorisk Arkiv Egebjerg (Mariehønen)

Foreningerne vil i videst muligt omfang blive tilbudt alternative placeringer 
i henhold til folkeoplysningsloven og de principper, der blev besluttet på 
Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 16. august 2018. Beslutningen 
fremgår af nedenstående link. 

Foreningerne har mulighed for at indgive høringssvar fra den 6. september 
til den 27. september.  

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Projektets samlede 
udgift og periode 

2,936 mio. kr. 2019 og 2020 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 4.000 5.671 9.671

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 4.000 5.671 0 0 9.671

Salg af bygninger -2.675 -2.675

Øvrig finansiering -3.900 -160 -4.060

Afledt drift – afdrag

Afledt drift -391 -391 -782

Samlede likviditet, netto 0 100 2.836 -391 -391 2.154

Økonomi

Principper for håndtering af foreninger ved arealeffektivisering.

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/teu_-_principper_for_haandtering_af_foreninger.pdf
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Politikområde: Natur, Miljø og Klima 

Etablere en geopark i Det Sydfynske Øhav 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Sydfyn 

Overordnet 
beskrivelse 

Byrådet i Svendborg har sammen med de øvrige fire sydfynske kommuner 
besluttet sig for, at Naturturisme I/S skal arbejde for, at Det sydfynske 
Øhav kan bliver certificeret som en UNESCO Global Geopark. Til det hører 
en række krav fra UNESCO. Første skridt er at etablere en geopark i Det 
Sydfynske Øhav. Denne geopark skal opfylde UNESCO’s krav til bl.a. 
synlighed og forankring i lokalsamfundet.  
 
Når Geopark Det Sydfynske Øhav er etableret og fungere, sendes en 
ansøgning om at blive udnævnt som UNESCO Global Geopark. En 
UNESCO-udnævnelse kan tidligst opnås i 2021. 
 

Behov/ønsker Naturturisme I/S vurderer, at etablerings- og anlægsudgifter for geoparken 
vil være 2,75 mio. kr. samlede for alle de sydfynske kommuner. Alle 
udgifter fordeles efter nuværende ejerandele i Naturturisme I/S. 

Økonomi For Svendborg Kommune er der således tale om en etablering- og anlægsbevilling 

på 1.228.425 kr. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

-  

Øvrige bemærkninger  Der er knyttet et driftstilskud til bevillingen. Dette udgør 491.370 kr./år. Se 

bemærkninger til afledt drift. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

BESLUTNINGSOPLÆG TIL EJERKOMMUNERNE - Undersøgelse af grundlaget 
for en UNESCO Global Geopark i Det Sydfynske Øhav. GENNEMFØRT JUNI 
2017 – JUNI 2018 
Uddybning af Etablerings- og anlægsudgifter (kapitel 14 s. 24-29) 
Uddybning af driftsudgifter (kapitel 14 s. 30-33) 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1.228.425  kr.  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/bilag_undersoegelse_af_grundlaget_for_unesco_global_geopark_det_sydfynske_oehav_inkl._bilag.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/bilag_undersoegelse_af_grundlaget_for_unesco_global_geopark_det_sydfynske_oehav_inkl._bilag.pdf
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1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.228 1.228

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 1.228 0 0 0 1.228

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift * 491 491 491 1.473

Samlede likviditet, netto 0 1.228 491 491 491 2.701

Økonomi

 

Bemærkninger til afledt drift * 

På baggrund af ejerkommunernes beslutninger i de respektive Byråd juni 2017, har Naturturisme I/S 

undersøgt de formelle krav og den lokale opbakning samt de forventede økonomiske udgifter ved at 

kvalificere sig til at blive en UNESCO Global Geopark i Det Sydfynske Øhav.  

Såfremt de fire ejerkommuner beslutter at etablere Geopark Det Sydfynske Øhav vil det være forbundet 

med yderligere årlige driftsudgifter i forhold til det nuværende årlige udviklingstilskud til Naturturisme I/S. 

Dette vil være aktuelt fra 1. januar 2020, da de fire kommuner allerede har bevilget et tilskud til ansøgning 

og kvalificering af geoparken for 2018 og 2019.  

I forhold til drift og udvikling af geoparken anmoder Naturturisme I/S fra 2020 og frem om en årlig 

merbevilling af Naturturisme I/S’ nuværende driftstilskud på 1,10 mio. kr. Alle udgifter fordeles efter 

nuværende ejerandele i Naturturisme I/S.  

For Svendborg Kommune er der således tale om en årlig merbevilling på 491.370 kr./år til drift og udvikling 

af geoparken. 

Beløbet PL reguleres. 

Påvirkning på andre områder:  

Offentlig skiltning ved indfaldsveje mv. pålægges de lokal kommunal Både udførsel og finansiering. 

Opsætning og drift af skiltene vil berøre CETS. Omfanget af skilte er ikke kortlagt.  



1 

 

Udgiftsanalyse og benchmark af den kommunale tandpleje i Svendborg 

Kommune 

 

1.0 Formål og indhold 

På økonomiudvalgsmøde den 17 april, blev der fremsat ønske om en belysning af udgifterne til den 

kommunale tandpleje. Formålet er at lave en udgiftsanalyse og benchmark over ECO-nøgletallene for den 

kommunale tandpleje på baggrund af regnskab 2017. Nøgletallene sammenlignes med de tilhørende 

sammenligningskommuner under ECO, samt Skive og Brøndby Kommune der organisatorisk er 

sammenlignelige. 

 

1.1 Kort beskrivelse af den kommunale tandpleje 

Svendborg Kommune tilbyder børn og unge i alderen 0 - 17 år gratis, forebyggende og behandlende 

tandpleje efter eget valg i Den Kommunale Tandpleje eller hos en af de 18 privatpraktiserende 

tandklinikker, som kommunen har indgået aftale med, efter Sundhedslovens bestemmelser om 

kommunal tandpleje, jvf. Sundhedsloven kap. 37, §§ 127-138.1 Den vederlagsfri forebyggende og 

behandlende tandpleje omfatter alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen.  

 

I Svendborg kommunes tandpleje tilbydes: 

 

Tandpleje 0-17 år, herunder tandregulering 

Visitation til tandregulering foretages af Svendborgs Kommunale Tandpleje og nødvendig tandregulering 

udføres af tandplejen. Alle udgifter til tandregulering ligger under den almindelige tandpleje. I Svendborg 

kommune forgår det første besøg i den kommunale tandpleje ved 1.5 års alderen. Når barnet fylder 3 år 

kan man herefter frit vælge mellem Den Kommunale Tandpleje eller en af de 18 samarbejdede 

privatpraktiserende tandklinikker. Den tandpleje, der foretages på de privatpraktiserende klinikker, 

dækker kun over basis ydelser, mens al specialtandpleje, omsorgstandpleje, tandregulering og generel 

forebyggelse varetages på kommunens egen klinik. 

 

Specielt for 16 og 17-årige 

Lovgivningen tillader 16 og 17-årige valgfrihed mellem alle private tandlæger og den kommunale 

tandpleje. Der kan kun udføres behandling i overensstemmelse med overenskomsten mellem 

Kommunernes Landsforening og Dansk Tandlægeforening. Dette er en ydelse som kommunen betaler for 

(jævnfør sundhedslovens paragraf 129, stk. 2).  

 

  

                                                           
1 Sundhedsloven. LBK 2014-11-14, nr. 1202. kapitel 37. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=152710#Kap37 
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Omsorgs- og specialtandpleje 

Kommunen tilbyder forebyggende og behandlende omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat 

førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige 

tandplejetilbud. Omsorgstandplejen benyttes primært af borgere på ældreområdet. Kommunen har 

derudover et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan 

udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller 

omsorgstandplejen (jævnfør sundhedslovens paragraf 131 & 133). Herunder ligger også tandplejen til 

særligt socialt udsatte borgere. Special- og omsorgstandplejen varetager derudover ydelser for Langeland 

Kommune og tandregulering for Ærø Kommune, dette er dog udgiftsneutralt for kommunen. 

 

1.2 Udviklingen i tandplejen 

Der er siden 2013 sket en stigning i antallet af cariesfrie 15-årige fra 57,8 % til 63,8 %. Samtidig er der i 

perioden sket et markant fald i ventetiden til undersøgelse og behandling. Antallet af udeblivelser er 

ligeledes faldet fra 16,9 % i 2013 til 7,2 % i 2017, hvilket har været understøttet af et nyt online 

bookingsystem med tilhørende app. Der ses ligeledes et fald i antallet af nødbehandling (akutte 

behandling), som i dag udgør 2,1 procent af alle aftaler.  

Der blev i 2017/2018 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af tandplejen. 90 % af de 

deltagende forældre angiver høj eller meget høj tilfredshed med den kommunale tandpleje i Svendborg 

Kommune. Forældrene angiver tilfredshed med det generelle møde med tandplejen, tandplejens 

pædagogiske tilgang samt information og rådgivning. 

 

 

1.2 Økonomioverblik 

I 2017 udgjorde tandplejens udgifter 24.2 mio. kr. som fordeler sig med 76,4 % til tandpleje til 0-17 

årige på kommunal klinik (inklusiv tandregulering), 9,8 % til tandpleje 0-17 årige hos private udbydere, 

13,4 % til omsorgs- og specialtandpleje og 0,4 % til andet (uautoriserede grupperinger).

  

76%

10%

13%
1%

Fordeling af tandplejens udgifter i procent, regnskab 2017Fordeling af tandplejens udgifter i procent, regnskab 2017Fordeling af tandplejens udgifter i procent, regnskab 2017Fordeling af tandplejens udgifter i procent, regnskab 2017

Tandpleje 0-18 (kommunal klinik), 18,4 mio.

kr

Tandpleje 0-18 (privat klinik), 2,4 mio. kr

Omsorgs- og specialtandpleje, 3,2 mio. kr.

Uautoriseret, 0,1 mio. kr.
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De 76 % af udgifterne dækker over behandling af 85 % af børn/unge (9786), samt 100 procent af alle 

Orto behandlinger (tandregulering som udgør ca. 30 % af de samlede udgifter), mens tandpleje på privat 

klinik dækker over behandling af de sidste 15 % af børn/unge (hvilket udgør ca. 10 % af udgifterne). 

Kommunens klinik har en samlet fysisk kapacitet til at varetage behandling af alle kommunens 

børn/unge, og har således en belægningsgrad på 85 %. 

 

1.0 Udviklingen i ECO-nøgletallene fra 2013-2017 

Der ses fra 2013 til 2017 en samlet gennemsnitlig stigning i ECO nøgletallet på 114 kr. per 0-17 årige i 

Svendborg, det er særligt fra 2015-2016 at stigningen ses for Svendborg. Stigningen kan tilskrives 

delvist faldende børnetal (figur 2) samt tilførsel af midler til videreførelse af en særlig indsats for udsatte 

borgere. I samme periode ses en mindre stigning for sammenligningsgruppen og for hele landet, 

hvorimod at der i perioden ses en samlet større stigning for Region Syddanmark (gennemsnitligt 140 

kr.). Nøgletallene er den gennemsnitlige udgift per 0-17 årig i hele kommunen. 

 

Figur 1. Udvikling i ECO nøgletal regnskab 2013-2017 

 

Der ses et samlet fald i børnetallet fra 2013 til 2017 i hele kommunen på 493, hvilket ikke er 

demografireguleret på tandplejeområdet (figur 2), da tandplejen er rammestyret og ikke automatisk 

demografireguleres. Der ses over hele perioden et fald i antallet af børn i privat praksis på 977 børn, 

mens der ses en mindre stigning i antallet af børn i kommunal praksis på 227. Der kan være overlap 

mellem børn indskrevet i privat og kommunal praksis. Eks. kan der være børn der går i privat praksis, og 

modtager tandregulering i kommunal praksis, de tæller begge steder. I perioden ses der samtidig en 

stigning i antallet af omsorgs- og specialtandpleje patienter fra 550 til 683, særligt i perioden fra 2015-

2017 hvor tandplejen til udsatte blev en del af driften (ca. 100 borgere). Børn fra Ærø og Langeland der 

modtager behandling på klinikken i Svendborg tæller ikke med i antallet af indskrevne børn. 
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Figur 2. Samlet børnetal i kommunen, antal indskrevne i både kommunal og/eller privat praksis, samt 
antal omsorgs- og specialtandplejepatienter 2013-2017.  

 

Kilde: Danmarks Statistik per 1 januar 2017 og tandplejedatabase (TK2) 

 

3.0 Gennemgang af ECO-nøgletal 2017 for Svendborg Kommune 

Tandplejen i Svendborg Kommune havde per 1 januar 2017 samlet 11.504 indskrevne børn og unge 

(voksne) fordelt på: 

• 9786 børn og unge 0-17 år tilhørende kommunens egen klinik 

• 1718 børn og unge 3-17 år tilhørende i privat praksis, heraf 

o 1362 3-15 årige 

o 356 16-17 årige 

• 683 børn og voksne omsorgs- og specialplejepatienter, inklusiv borgere under udsatte 

tandplejen. Denne samlede grupper borgere udgør en belastningsgrad der udgør ca. 1:3. 

 

Ifølge ECO-nøgletal fra 2017 så ligger Svendborg Kommunes gennemsnitlige udgifter til den Kommunale 

Tandpleje til børn og unge (0-17 år) højere end regions- og landsgennemsnittet, og ligeledes højere end 

den udvalgte sammenligningsgruppe som er bestående af; Favrskov, Syddjurs, Lemvig, Viborg, Rebild, 

og Mariagerfjord Kommune (Tabel 1). Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens 

ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området, men uafhængigt af 

organiseringsformer. 
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Tabel 1. ECO-nøgletal for den Kommunale tandpleje, regnskab 2017. 

 
Gennemsnitlige udgifter i kr. per indbygger 
(0-17 årige) (11.504 børn i 2017) 
 

 
Svendborg 
Kommune 

 

 
Sammenlignin
gsgruppen* 

 
Region 

Syddanmark 

 
Hele landet 

 
Grp.001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på 
kommunens egne klinikker 
 

 
1.604 

 
1.327 

 
1.179 

 
1.198 

 
Grp. 002 For 0-18 årige hos øvrige 
udbydere 
 

 
205 

 
266 

 
356 

 
158 

 
Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på 
kommunens egen klinik** 
 

 
283 

 
49 

 
36 

 
74 

 
Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos 
øvrige udbydere 
 

 
0 

 
89 

 
97 

 
58 

 
Grp. 005 Støtte til tandproteser 
 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
Ikke autoriserede grupperinger 
 

 
9 

 
243 

 
236 

 
316 

 
Grupperinger i alt 
 

 
2.100 

 

 
1.975 

 
1.906 

 
1.805 

*Sammenligningsgruppen: Favrskov, Syddjurs, Lemvig, Viborg, Rebild, og Mariagerfjord Kommune. 
**I omsorgs- specialtandpleje afspejler ECO-nøgletallene udgifter til specialtandplejen til både børn/unge og voksne. 
 
Samlet set ligger Svendborg Kommunes gennemsnitlige udgifter til den kommunale tandpleje for børn og 

unge (0-17 år) på 2.100 kr. Dette er en gennemsnitlig højere udgift, end den der ses for regions- og 

landsgennemsnittet samt for de udvalgte sammenligningskommuner.  

Udgiften til tandpleje på kommunens egen klinik er under ECO-udregningerne på 1.604 kr. per 0-17 årig i 

kommunen. Den gennemsnitlige udgift per 0-17 årig til almindelig tandpleje ved privatpraktiserende er 

på 205 kr., hvilket under ECO-nøgletallene er lavere end sammenligningskommunen og regionen, men 

højere end landsgennemsnittet. I fortolkningen af nøgletallene, skal man derfor tage højde for, at det er 

den gennemsnitlige udgift per barn under 18 år i hele kommunen, og ikke prisen for den enkelte ydelse 

per indskrevet barn i tandplejen. Der findes ingen sammenlignelig takst mellem de enkelte behandlinger 

på kommunal klinik og behandlinger i privat praksis, og deraf heller ingen sammenlignelig samlet pris 

per. barn. 

De behandlinger der varetages på de privat praktiserende klinikker dækker primært et basis sæt af 

undersøgelser og behandlinger (fyldninger mv.). Alle komplicerede behandlinger foretages på den 

kommunale tandklinik og udgifterne dertil konteres således under den kommunale tandpleje. Al 

tandregulering og udgifterne hertil varetages ligeledes på kommunens egen klinik, dette udgør ca. 30 

procent af det samlede budget. Ydelser under den almindelige behandling og tandregulering registreres 

ikke separat, og heraf kan vi ikke se hvor udgifterne til de enkelte behandlinger konteres. 

Den gennemsnitlige udgift per barn for omsorgs- og specialtandplejen ligger på 283 kr. per barn, hvilket 

ligeledes er højere end regions-, kommune og landsgennemsnittet. Der var i 2017 683 børn/unge og 
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voksne omsorgs- og specialplejepatienter, inklusiv borgere under udsatte tandplejen. Denne samlede 

gruppe borgere udgør et større ressourcetræk på tandplejen, da de er en gruppe som er langt mere 

behandlingskrævende. Normalt regner man med et ressourcetræk på 1:3. Størstedelen af 

omsorgstandplejens personkreds er ældre på plejehjem eller i ældrebolig, mens en mindre del udgøres af 

udviklingshæmmede og sindslidende personer.  

Af tabel 1 fremgår det, at mange af de andre sammenligningskommuner køber sig til denne ydelse hos 

andre leverandører, og heraf har de et mindre forbrug på Grp003. Derudover er der mulighed for, at 

udgifterne til special - og omsorgstandpleje for andre kommuner konteres under eks. ældre, og/eller 

socialområdet, eller under den ikke-autoriserede gruppering (se tabel 1.), hvilket gør det svært at 

sammenligne de reelle udgifter. Vi har ikke mulighed for at differentiere udgifterne til special-, omsorg- 

og udsatte tandpleje i budgettet.  

Tabel 2 viser budgetændringerne i hele tal samt i procent fra 2013 til 2017. Der er sket en stigning i det 

samlede regnskab fra 2015-2016, som skyldes tilførsel af 500.000 til drift af udsatte tandplejen. 

Tabel 2. Budgetændringer fra 2013 til 2017 

Budgetændringer fra 2013-
2017 (løbende priser) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Samlet budget (uden 
projektmidler, inkl. CETS) 

23.807.196 23.561.521 23.530.900 24.114.020 24.185.127 

Samlet regnskab (uden 
projektmidler inkl. CETS) 

23.773.461 23.604.506 23.566.393 24.107.091 24.153.813 

Husleje 1.300.643 1.313.680 1.319.091 1.328.261 1.341.611 

Husleje i procent af det 
samlede regnskab 

5,5 5,6 5,6 5,5 5,6 

Stigning i udgifter fra året før  -168.955 -38.113 540.698 46.722 

Procentvis stigning i udgifter 
fra året før  -0,7 -0,2 2,2 0,3 

 

Den lille procentvise stigning udover huslejen fra 2013 til 2017 kan tilskrives pris- og lønfremskrivning. 

Hertil er tandplejens budget blevet påvirket af en nedskrivning af lønbudgetter med 0,63 % i 2015, en 

budgetreduktion på 115.000 kr. ved budgetforlig 2016 og 260.000 kr. ved budgetforlig 2017. Derudover 

blev der tilført 105.000 kr. til omsorgstandplejen i 2018 via DUT-midler pga. øgede nationale krav til 

omsorgstandplejen. Regnskabet viser en samlet procentstigning på 1,6 % fra 2013-2017. 
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Tabel 3. Estimerede nøgletal fratrukket udgifterne til husleje, regnskab 2017 

 
Gennemsnitlige udgifter i kr. per indbygger 
(0-17 årige)  
 

 
Svendborg 
Kommune 

 

 
Sammenlignin
gsgruppen* 

 
Region 

Syddanmark 

 
Hele landet 

 
Kommunal tandpleje kr. 0-17 årige 
 

 
2.100 

 

 
1.975 

 
1.906 

 
1.805 

Kommunal tandpleje kr. 0-17 årige 
(fratrukket udgifterne til husleje i 2017) 

 
1.983 

 
1.975 

 
1.906 

 
1.805 

 

I tabel 3 er der lavet et gennemsnitligt estimat for udgiften per barn i kommunen fratrukket udgiften til 

husleje, svarende til 117 kr. per barn (1.983). Hvis man ser bort fra den ekstra udgift til husleje, så 

ligger Svendborg kommune på niveau med sammenligningsgruppen, men lidt over regions- og 

landsgennemsnittet. Det er under antagelse af, at det er et fåtal af de andre kommuner, som har særskilt 

husleje. 

 

3.1 Gennemsnitlige udgifter per indskrevet barn i den kommunale tandpleje 

For at give et bedre billede af den reelle udgift per barn, er der beregnet en gennemsnitspris per 

indskrevet barn under de respektive grupperinger, tabel 4.  

 

Tabel 4.  Gennemsnitligt forbrug per indskrevet barn (kr.) i tandplejen, regnskab 2017. 

  

Samlet udgift 2017 

(kr.) 

 

Antal indskrevne 

børn 2017 

 

Gennemsnits pris 

per barn (individ) 

(kr.) 

Fordelt pr. alle 0-

17 årig i 

kommunen 

Grp.001 Tandpleje 

for 0-17 årige opdelt 

på kommunens egne 

klinikker 

18.447.762 9786 1.885 1.604 

Grp. 002 For 0-18 

årige hos øvrige 

udbyder 

2.364.049 1664 1.421* 205 

Grp. 003 Omsorgs- 

og specialtandpleje 

på kommunen egne 

klinikker 

3.238.466 683 4.742 283 

Ikke autoriserede 

grupperinger 
103.536 - - 9 

Samlet regnskab 24.153.813 - - 2.100 
*Gennemsnitlige udgifter per barn i privat praksis uden udgifter til tandregulering, administration og komplicerede behandlinger. 

I 2014 blev der lavet en lignende nøgletalsanalyse af udgiftsforbruget. Der er siden 2013 sket et fald i 

den gennemsnitlige udgift per indskrevet barn i kommunal praksis fra 1943 kr. i 2013 til 1885 i 2017, 

mens der for de gennemsnitlige udgifter per barn tilknyttet privat praksis er sket en stigning fra 1.141 til 

1.421 kr. pr. barn. Det kan forklares med at udgiften under Grp001 kommunens egen tandplejeklinik er 

næsten uændret fra 2013-2017, mens det indskrevne antal børn er steget med 227 børn i perioden. 
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Omvendt er antal børn faldet betydeligt med 1031 børn i privat praksis (36%), fra 2695 til 1664 børn 

(figur 2), mens udgiften kun er faldet med 23%, og den gennemsnitlige udgift pr. barn i privat praksis er 

derfor steget. Det har ikke været muligt at frembringe tilsvarende data fra de andre kommuner. 

 

4.0 Benchmark af ECO-nøgletal regnskab 2017  

Ifølge ECO-nøgletal fra 2017 så ligger Svendborg Kommunes gennemsnitlige udgifter til den Kommunale 

Tandpleje til børn og unge (0-17 år) højere end regions- og landsgennemsnittet, og ligeledes højere end 

den udvalgte sammenligningsgruppe som er bestående af; Favrskov, Syddjurs, Lemvig, Viborg, Rebild, 

og Mariagerfjord Kommune (Tabel 5). Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens 

ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. Her ses de enkelte 

sammenligningskommuners udgifter, samt de to udvalgte organisatorisk sammenlignelige kommuner, 

Skive og Brøndby. Ved dette indblik i de enkelte kommuner, ses det at især Viborg trækker 

gennemsnittet for hele gruppen en del nedad, og at Mariagerfjord trækker i modsat retning, med et stort 

tilkøb af omsorgs- og special tandpleje hos øvrige udbydere. 
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Tabel 5. ECO-nøgletal for den Kommunale tandpleje, regnskab 2017. 

Gennemsnitlige udgifter i kr. per 
indbygger (0-18-årige) (11.504 i 
2017 i Svendborg Kommune) 

 Svendborg  Brøndby  Skive  Lemvig Mariagerfjord  Rebild  Favrskov  Syddjurs  Viborg 

Egne klinikker (grp001) 1.604 1.544 1.122 1.296 1.962 120 1.694 2.000 612 

Øvrige udbydere (grp002) 205 19 725 527 163 20 73 56 820 

Total (grp001+002) 1.809 1.563 1.847 1.823 2.125 140 1.767 2.056 1.432 

Omsorg og spec. Egne (grp003) 283 464 140 27 68 -19 0 -14 0 

Omsorg og spec. øvrige udbydere (grp004) 0 -7 112 114 209 46 70 60 128 

Total (grp003+004) 283 457 252 141 277 27 70 46 128 

Støtte til tandproteser (grp005) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum af Ikke autoriserede (grp999) 9 12 88 0 -48 1.698 0 24 20 

Total I alt pr. 0 - 17-årig 2.100 2.032 2.187 1.964 2.354 1.865 1.837 2.125 1.580 

Kilde: ECO analyse R2017. Tandpleje
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Tabel 5 giver et indblik i hvorledes, der er forskelle i konteringspraksis mellem kommunerne. 

Spredningen i det gennemsnitlige forbrug til almindelig tandpleje (egen klinik og øvrige udbydere) er ikke 

så stor mellem kommunerne, mens spredningen i udgifterne til omsorgs- og specialtandpleje er 

væsentlig større. Hvis man slår Grp001-002 sammen for kommunerne, så ligger 4 ud af de 8 udvalgte 

kommuner højere på den almindelig tandpleje end Svendborg. Hvis man ligeledes slår Grp003-004 

sammen (omsorgs- egne og øvrige udbydere), så ligger nøgletallene for Svendborg stadig højt, men dog 

forholdsvis tæt på både Skive og Mariagerfjord Kommune, samt lavere end Brøndby Kommune. 

 

4.1 Yderligere sammenligning af nøgletallene med Brøndby og Skive kommune 

Generelt er det svært at sammenligne udgifterne i kommuner, der ikke har den samme 

organiseringsform. Hovedparten af sammenligningskommunerne under ECO-nøgletallene benytter enten 

regionen eller andre kommuner som leverandør af specialtandpleje og tandregulering, mens Svendborg 

har sin egen omsorgs- og specialtandpleje, og selv varetager al tandregulering. Både Brøndby og Skive 

kommune er udvalgt, i det at de ligeledes selv helt eller delvist varetager special- og omsorgstandpleje. 

Derudover er begge kommuner organiseret ved, at de har centraliseret tandplejen, således at 

hovedparten af den kommunale tandpleje foregår på en eller flere centrale klinikker i kommunen. Begge 

kommuner har på lige fod med Svendborg samarbejde med privat praksis.  

Svendborg kommunes udgifter til den kommunale tandpleje (0-17 årige) ligger en anelse højere end 

Brøndby Kommunes, men lidt lavere end Skive kommunes udgifter. I forhold til omsorgs- og 

specialtandpleje, så har Brøndby kommune et højere udgiftsniveau, og Skive lidt lavere end Svendborg. 

Brøndby Kommunes tandpleje har ikke en udgift til husleje, mens Skive Kommune har en årlig udgift til 

husleje på 500.000 kr. Skive kommune køber sig derudover til tandregulering på central klinik i Struer. 

 

 

5.0 Beregnede potentialer 

Samlet set udviser Tandplejens gennemsnitlige udgifter 2.100 kr. i 2017 opgjort pr. 0-17 år 2.100 kr. jf. 

Eco-nøgletal. Dette er en gennemsnitligt højere udgift end regions- og landsgennemsnittet samt for de 

udvalgte sammenligningskommuner. 

 

Set i forhold til det gennemsnitlige udgiftsniveau i Region Syddanmark (1.906 kr. pr. barn), kan der 

beregnes et økonomisk potentiale på 2,2 mio. kr. Ses der bort fra udgift til husleje for Tandplejen, er det 

beregnede økonomiske potentiale på omkring 0,9 mio. kr.  

Da tandplejens budget allerede indgår i besparelserne til budget 2019 med en besparelse på 

kursusbudgettet på 0,1 mio. kr., og en administrativ driftsbesparelse på 0,05 mio. kr., kan det 

økonomiske potentiale beregnes til omkring 2,0 mio. kr. på tandplejen til budget 2019. Heri indgår tilbud 

til udsatte.  

En konkretisering af potentialet vil kræve, at der udarbejdes reduktionsforslag til politisk prioritering.  
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Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 1 af 36 

Acadre 17-30783 

Bilag Netto - 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022

Køb og salg: -5.238 335 335 335

1 Tankefuld - salg etape 1 -5.573

1 Tankefuld - Rådgivning 335 335 335 335

2 Jordforsyning i landistrikter  +/- 5 mio. kr./år 0 0 0 0

Veje og Trafiksikkerhed 25.042 21.312 20.704 20.704

3 Betalingsparkering - Balanceordning 1.090

4 Trafiksikkerhed og cykelfremme 2.273 2.273 2.273 2.273

5 Renovering af signalanlæg 614 614 614 614

6 Trafiksikkerhed Cykelstier 3.823 1.791 1.791 1.791

7 Garageleje, Arriva 1.216 608

8 Veje - funktionsudbud og partnering 15.159 15.159 15.159 15.159

9 Elmaster 867 867 867 867

Havne og Færger 26.780 26.251 5.925 5.925

10 Rådighedsramme 2.405 2.405 2.405 2.405

11
Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger (eksklusiv 

bygninger på Frederiksøen)
840 840

12 Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner 7.025 7.025

13 Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen   2.077 2.077

14 Klimatilpasning Svendborg Havn 10.384 10.384

15 Havneudvikling 1.300 1.300 1.300 1.300

16 Svendborg Havn, analyse m.v. 2.220 2.220 2.220 2.220

17 M idlertidige anvendelser / aktiviteter i fb. med havneudvikling 529 0

Kultur, Fritid og Idræt 1.272 1.272 1.272 1.272

18 Pulje til lokale initiativer 1.016 1.016 1.016 1.016

19 Synliggørelse af kulturhistoriske værdier 53 53 53 53

20 Forsamlingshuse - aktiviteter 203 203 203 203

Natur, Miljø og Klima 1.639 1.639 1.639 1.639

21 Naturpleje - Primært skovrejsning 1.016 1.016 1.016 1.016

22 Natura 2000-indsatsen 623 623 623 623

Borgernære Serviceområder 36.702 33.207 33.207 33.207

23 Idrætsfaciliteter - rådighedsramme 312 312 312 312

24 Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder 404 404 404 404

25 Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag 2.239 2.239 2.239 2.239

26 Brand og Kaldeanlæg 528

27 Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m. 30.252 30.252 30.252 30.252

28 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet 2.967

Energi 10.570 0 0 0

29 Innovativt Enerigisparepro jekt 10.570

Byudvikling 3.418 3.418 3.418 3.418

30 Byfornyelse 3.418 3.418 3.418 3.418

Administration -9.957 -7.925 -6.096 -4.064

31 Pulje til bredbånd 203 203 0 0

X Delforlig 2018 - afventer fordeling på ovenstående -10.160 -8.128 -6.096 -4.064

Samlet anlægsramme - udgifter 101.086 84.794 65.689 67.721

Samlet anlægsramme - indtægter -10.858 -5.285 -5.285 -5.285

Samlet anlægsramme - netto 90.228 79.509 60.404 62.436



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 2 af 36 

Acadre 17-30783 

Køb og Salg - Jordforsyning 

Tankefuld etape 1              Bilag 1 

Projektbeskrivelse – Køb og salg 

Fysisk location 
(adresse) 

Projekt byggemodning og salg Tankefuld – etape 1  
 

Overordnet 
beskrivelse 

I 2014 blev 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 
Sofielund, Tankefuld Nord færdig.  
 
Der er lagt asfalt på stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og 
storparceller, som kommunen har til salg. Der anlægges og beplantes fælles 
grønne friarealer. 
 
På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske 
undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er 
således også klar til salg. 
 
Etape 2 er indtil videre udgået af investeringsoversigten (budgetforlig 2018). 
 

 
 
  
Tankefuld etape 1: 
 
Grundsalg 
Pr. august 2018 er der solgt 13 parcelhusgrunde og 2 storparceller. 
 
Projektudvikling 
Der er afsat ca. 0,3 mio. kr. årligt til brug for fortsat og løbende 
projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af 
kommunens investering i jordkøb og byggemodning.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

http://www.svendborg.dk/tankefuld 

Projektets samlede 
udgift til 2019 
og periode (netto) 

 
Netto 65,6 mio. kr. ekskl. forlængelse af 

Johs. Jørgensens Vej 

 
Opstart 2007 

 



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 3 af 36 

Acadre 17-30783 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

Tankefuld -  Pro jektering / rådgivning 8.862 335 335 335 335 10.202

VVM  redegørelse 2.907 2.907

Køb af jo rd 80.313 80.313

Byggemodning og overordnet vejnet 43.715 43.715

Salgsfremme 818 818

Tankefuld etape 1 - Salg -66.811 -5.573 -72.384

Samlede likviditet, netto 

ekskl. afdrag lån. 69.804 -5.238 335 335 335 65.571

 

Økonomi

 

 

 

 

  



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 4 af 36 

Acadre 17-30783 

 

Jordforsyning i landdistrikter          Bilag 2 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet
P o lit isk beslutning –  

pro jektering 

Udgifter 5.285 5.285 5.285 5.285 21.140

Indtægter -5.285 -5.285 -5.285 -5.285 -21.140

Samlet anlægsprojekt 0 0 0 0 0 0

Samlede likviditet, netto 0 0 0 0 0 0

Økonomi

 

  

Projektbeskrivelse – Køb og salg 

Fysisk location 
(adresse) 

Landdistrikter 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Rådighedsramme for jordforsyning i landdistrikter 
 
  
I 2011 blev der afsat 5 mio. kr. til jordforsyning i landdistrikter, og 
efterfølgende år +/- 5 mio. kr.  
 
Af rammen er indtil videre anvendt 1,54 mio. kr. til køb af areal i Kirkeby 
samt en budgetreduktion på 0,07 mio. kr., hvorefter der netto resterer 
3,39 mio. kr.  
 
De efterfølgende årlige +/- 5,3 mio. kr. har ikke fundet anvendelse endnu. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
+ / - 5,3 mio. kr./år 

 
Årlig pulje 



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 5 af 36 

Acadre 17-30783 

Veje og Trafiksikkerhed 

Betalingsparkering - Balanceordning          Bilag 3 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

 
Overordnet 
beskrivelse 

 
Siden 2012 har Svendborg Kommune drevet kommunens 
betalingsparkering i en balanceordning, hvor indtægterne er blevet brugt 
til drift og vedligeholdelse af betalingsparkeringspladserne. Valg af 
balanceordningen har siden 2012 givet en årlig økonomisk udfordring. 
Denne udfordring svarer til det overskud kommunen havde ved 
loftordningen, hvor der var budgetlagt en større indtægt end de reelle 
udgifter. 

Behov / ønsker På byrådsmødet den 11. september 2017, blev det besluttet at videreføre 
balanceordningen i 2018. For at kunne drive betalingsparkeringen i en 
balanceordning i 2018 og fremadrettet, krævede det nedenstående 
finansiering på ca. 1,07 mio. kr. svarende til budgetoverskuddet fra 
loftordningen. 
 
I 2018 vil det være muligt med en opgradering af P-automaterne, således 
alle automater bliver af samme nutidige type. P-søgesystemet kan 
optimeres ved, at der indføres Single Space i Rådhusgården og Voldgade 
Øst (lille) for præcis tælling af ledige pladser. Henvisningen til ledige p-
pladser kan styrkes med udvidelse af P-vejvisningstavler til Frederiksgade 
og Centrumpladsen. Udførelse af belægninger ved betalingsautomater på 
P-pladserne Voldgade Øst og Vest. Desuden kan der igangsættes 
undersøgelse af mulighed for LAR-løsninger i forbindelse med afvanding af 
p-pladserne. Dette er dog betinget af, at der vedtages betalingsparkering 
på pladserne, på baggrund af Lov om offentlige veje §90 stk. 2. 

Betaling for parkering 

Stk. 2. Vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der 
på parkeringspladser, parkeringsanlæg eller andre arealer på offentlige 
veje, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere 
motorkøretøjer, opkræves en betaling for parkering, der kan sættes i 
forhold til det tidsrum, motorkøretøjerne holder parkeret. 

Stk. 3. Vejmyndighedens beslutninger om betalingen for parkering skal 
offentliggøres. 

Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om, at 
vejmyndighederne kan differentiere betalingen efter stk. 1 og 2 i forhold til 
formålet med parkeringen og varetagelse af miljøhensyn og andre hensyn, 
der kan varetages efter denne lov. 

Stk. 5. Transportministeren fastsætter efter forhandling med 
justitsministeren regler om dokumentation for betalt parkering. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 1,1 mio. kr./år 

 
2017-19 

 

 

 

  



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 6 af 36 

Acadre 17-30783 

 

Betalingsparkering - Balanceordning          Bilag 3 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.090 0 0 1.090

Samlede likviditet, netto 0 1.090 0 0 0 1.090

Økonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 7 af 36 

Acadre 17-30783 

 

Trafiksikkerhed og Cykelfremme          Bilag 4 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

I budget 2017 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 2,3 
mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.  
 

Behov / ønsker Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og 
trafiksikkerhedskampagner, som tager udgangspunkt i den vedtagne 
Trafiksikkerhedsplan 2015-19 samt sikring af kommunens skoleveje.  
 
Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til 
trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er højst 15 personskader 
årligt når vi når 2020. I 2015 havde Svendborg 20 personskader. Der skal 
derfor fortsat målrettet arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed. 
 
Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Miljø, Klima- 
og Trafikudvalget, med konkretet trafiksikkerheds og cykelfremmende 
projekter.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 2,3 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 2.273 2.273 2.273 2.273 9.092

Samlede likviditet, netto 0 2.273 2.273 2.273 2.273 9.092

Økonomi

  

  



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 8 af 36 

Acadre 17-30783 

 

Renovering af signalanlæg          Bilag 5 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

Rådighedsramme til renovering af nedslidte signalanlæg. 
 

Behov / ønsker Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede 
signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året.  
 
Anlæggene trænger til renovering / udskiftning og skal hele tiden opfylde 
lovens krav.  
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 0,6 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 614 614 614 614 2.456

Samlede likviditet, netto 0 614 614 614 614 2.456

Økonomi

 

 

 

 

  



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 9 af 36 

Acadre 17-30783 

 

Trafiksikkerhed - cykelstier          Bilag 6 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

I budget 2017 og frem er der afsat årlig rådighedsramme til cykelstier. 
 

Behov / ønsker Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan. 
  
Cykelruteplanen er en plan med forslag til forbedringer, udbygning og 
vedligehold, der vil kunne gennemføres over en årrække indenfor det 
eksisterende budget eller være grundlag for kommende 
statspuljeansøgninger. 
 
En forbedring af det fremtidige cykelrutenet skal således være med til at 
sikre, at den flotte andel af cyklisme i Svendborg Kommune fortsat 
understøttes af en sammenhængende og imødekommende 
cykelinfrastrukturen – og at endnu flere borgere fremover vælger det 
sunde og miljøvenlige transportmiddel og stiger op på jernhesten. 
 
Målet med at forbedre cykelrutenettet er at sikre hurtige, direkte og sikre 
cykelforbindelser. Netop disse faktorer har stor betydning for, hvor 
attraktivt det er at cykle. Cykelruteplanen fokuserer derfor først og 
fremmest på cykelforbindelser, der tilsammen skaber et 
sammenhængende cykelrutenet i og imellem byerne i Svendborg 
Kommune.  
 
Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Miljø, Klima- 
og Trafikudvalget, med konkretet projekter.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

2019 ca. 3,8 mio. kr. årligt 
2020-2022 ca. 1,8 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet
P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse  3.823 1.791 1.791 1.791 9.196

Samlede likviditet, netto 0 3.823 1.791 1.791 1.791 9.196

Økonomi

 



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 10 af 36 

Acadre 17-30783 

 

Garageleje, Arriva           Bilag 7 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Fysisk location 
(adresse) 

Ejes af Buk A/S, Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Indgåelse af forlig om garageleje med Arriva. 
 

Behov / ønsker Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg Kommune i 
2006 lejemålet med Arriva. I forbindelse med opsigelse af lejemålet er der 
efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune og Arriva, 
således de lejer sig ind i et garageanlæg. 
 
Svendborg Kommune indestår som lejer af garageanlægget og fremlejer 
det efterfølgende til udbuds vinder af kørselskontrakterne. 
 
Lejekontrakten med Buk A/S har altid samme udløbsdato som de indgåede 
kørselskontrakter. 
 
Den fornyede fremlejekontrakt er indgået således at den følger 
kørselskontrakterne for henholdsvis regionalbusser og bybusser. 
Fremlejekontrakten er fornyet med virkning fra den 1. december 2011.  
 
Fremlejekontrakterne er forlænget i alt 3 gange med udbudsvinder. 
 
Regionalbus kontrakten udløb den 31. juli 2016, og entreprenøren er 
fraflyttet garageanlægget. Bybuskontrakten udløber til køreplanskiftet 
sommeren 2020. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Acadre: 16/32578 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 1,2 mio. kr. årligt 

 
Indtil medio 2020 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 1.216 608 0 0 1.824

Samlede likviditet, netto 0 1.216 608 0 0 1.824

Økonomi

 

  

 

 



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 11 af 36 

Acadre 17-30783 

Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering  Bilag 8 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

Vejvedligeholdelse rammebeløb. 

Behov / ønsker  
Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune. 
 
Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for asfaltvedligehold af 
veje, stier og pladser i landområderne. Kontrakten er gældende fra 
den 1. februar 2012 til den 31. januar 2027. 
 
I Svendborg By er der indgået en 4-årig partneringaftale for 
asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Nuværende kontrakt er 
gældende fra den 1. februar 2017 til den 31. januar 2021. 
 
Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte 
arbejde, både hvad angår leverance og kvalitet. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 15,2 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 15.159 15.159 15.159 15.159 60.636

Samlede likviditet, netto 0 15.159 15.159 15.159 15.159 60.636

 

 

  



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 12 af 36 

Acadre 17-30783 

 

Elmaster            Bilag 9 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Fysisk location 
(adresse) 

Belysningsplan 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Udskiftning af elmaster i forbindelse med belysningsplanen. 

Behov / ønsker Svendborg Kommune har vedtaget strategi for at vil være energibevidst, 
begrænse energiforbrug og dermed udlede mindre CO2. 

Mange af belysningsanlæggene i Svendborg Kommune er forældede og 
nedslidte og har et stort energiforbrug. Det vil inden for de kommende år 
blive nødvendigt med udskiftning og optimering af de ældste og mest 
nedslidte anlæg. 

En del af belysningsanlæggene er renoveret med nye master og armaturer 
med lavenergipærer. Der er dog stadig ca. 2.500 ud af i alt 12.500 
armaturer, der skal udskiftes. Samtidig har vi en del træ- og gittermaster 
med luftledninger, som trænger til renovering og udskiftning. 

Belysningsanlæggene i Svendborg Kommune ejes af selskabet Svendborg 
Vejbelysning A/S. 

Denne belysningsplan er et konkret redskab, der skal danne 
administrationsgrundlag for kommunens belysningspolitik. Den skal 
anvendes for kommende optimerings-, drifts- og vedligeholdelsesplaner 
herunder renovering af eksisterende samt projektering af nye 
belysningsanlæg på kommunale veje. 

Den overordnede målsætning for Svendborg Kommunes belysningspolitik, 
er at: 

• Give tryghedsfølelse og komfort for trafikanter og borgere i døgnets 
mørke timer. 

• Forskønne omgivelser og byrummet, samt give større 
borgertilfredshed. 

• Kommunen vil være energibevidst, begrænse energiforbrug og 
udlede mindre CO2 

Belysningsplanen er vedtaget af Svendborg Kommune for en 10-årig 
periode, gældende fra 2013 – 2023. Den skal danne grundlag og være et 
godt planlægningsredskab for udvikling og renovering af anlæggene. 

Planen vil samtidig give et løft til en æstetisk flot vejbelysning i Svendborg 
Kommune. 

Behovsanalyse Gennemgang af vejbelysningen i 2013 viste behov for energioptimering.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

http://www.svendborg.dk/belysningsplan 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 0,9 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 
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Elmaster            Bilag 9 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 867 867 867 867 3.468

Samlede likviditet, netto 0 867 867 867 867 3.468

Økonomi
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Havne og Færger - Havne 

Trafik og Havne - Rådighedsramme         Bilag 10 

Projektbeskrivelse – Havne  

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg havn og Lystbådehavne 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af 
kommunes havn og lystbådehavne. 
 
 

Behov / ønsker Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg 
havn og Lystbådehavn. 
 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 2,4 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 2.405 2.405 2.405 2.405 9.620

Samlede likviditet, netto 0 2.405 2.405 2.405 2.405 9.620

 

  



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 15 af 36 

Acadre 17-30783 

 

Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger         Bilag 11 

(eksklusiv bygninger på Frederiksøen) 

Projektbeskrivelse – Havne  

Fysisk location 
(adresse) 

Havnens bygninger (eksklusiv bygningerne på Frederiksøen) 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Midlerne er sat af til udvendig-, indvendig vedligehold samt udskiftning af 
installationer, i havnens bygninger (eksklusiv bygningerne på 
Frederiksøen) 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 0,8 mio. kr. årligt 

 

 
2017-20 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 840 840 0 0 1.680

Samlede likviditet, netto 0 840 840 0 0 1.680

Økonomi
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Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner       Bilag 12 

Projektbeskrivelse – Havne  

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Havn, lystbådehavne, øhavne og andre faciliteter. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er afsat en årlig rådighedsramme til indhentning af akutte 
driftsefterslæb på havneanlæggene og til styrkelse af den løbende 
genoprettelse og udskiftning af udtjente havneanlæg. 
 

Behov / ønsker Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg 
Havn, lystbådehavne, øhavne og andre faciliteter. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 6,5-7,0 mio. kr. årligt 

 

 
2018-20 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 6.506 7.025 7.025 14.050

Samlede likviditet, netto 6.506 7.025 7.025 0 0 14.050

Økonomi
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Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen          Bilag 13 

Projektbeskrivelse – Havne  

Fysisk location 
(adresse) 

Bygningerne på Frederiksøen 

Overordnet 
beskrivelse 

Midlerne er sat af til vedligehold af bygningerne i perioden 2017-2020. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
2,1 mio. kr. årligt 

 

 
2017-20 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 2.077 2.077 4.154

Samlede likviditet, netto 0 2.077 2.077 0 0 4.154

Økonomi
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Havne og Færger - Havneudvikling 

Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn     Bilag 14  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

De bynære kystarealer og kajarealerne i Svendborg Havn (Den Blå Kant).  
 

Overordnet 
beskrivelse 

Den Blå Kant skal være et funktionelt og arkitektonisk sammenhængende 
projekt, der forbinder havnen fra Christiansminde til Den Runde 
Lystbådehavn. Via stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative 
aktiviteter og oplevelser skal Den Blå Kant skabe offentlig tilgængelighed, 
forbindelse og byliv hele havnen rundt. Den Blå Kant skal samtidig sikre 
havnen og den omkringliggende by mod højvande og skybrud. 

Behov / ønsker I budgetforliget for 2015 blev der prioriteret midler til projekterne 
”Klimasikring af Svendborg Havn og promenade” og ”Omprofilering af 
Jessens Mole”, på i alt 28 mio. kr. Midlerne er efterfølgende blevet samlet i 
et projekt ”Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg 
Havn”, hvor de 28 mio. kr. disponeres i åerne 2016 til 2020. 
 
Heraf disponeres 4 mio. kr. i 2016 til 2018 til afholdelse af en 
arkitektkonkurrence. Konkurrencen skal give bud på en helhedsplan for 
byrumsudformning og klimasikring langs Den Blå Kant. 
   
Anvendelsen af de resterende godt 24 mio. kr. sker i 2018-2020, hvor 
projektering og udførelse igangsættes på baggrund af 
arkitektkonkurrencens vinderløsning.  

Behovsanalyse Udskrivelse af arkitektkonkurrence i 2017.  

Specifikke 
kvalitetskrav 

Valg af klimasikringsmetode træffes politisk på baggrund af de forslag, 
som arkitekt- og ingeniørteams præsenterer i prækvalificeringsrunden.  
Såfremt det besluttes, at begge hovedgreb (langs kajerne eller 
sluseløsning) prækvalificeres, træffes den endelig beslutning om metode 
ført ved valg af konkurrencevinder. 

Øvrige bemærkninger  I grundlaget for den foreløbige prissætning er der forudsat etablering af 
diger nær kajkanten i området Jessens Mole og kajkanterne op til 
Christiansmindevej i nordøst (en delmængde af den Blå Kant). Et 
kvalificeret budget for de valgte løsninger vil være en del af 
arkitektkonkurrencen. Endelig prissætning sker i projekteringsfasen. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Udviklingsplan for Svendborg Havn, Fremtidens Havn.  
Den Blå Kant. Invitation til partnerskab om byliv på vandkanten i 
Svendborg Havn.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
29,1 mio. kr. 

 
2016-2020 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Den Blå Kant, byrumsudvikling og 

klimasikring af Svendborg Havn 8.379 10.384 10.384 29.147

Samlede likviditet, netto 8.379 10.384 10.384 0 0 29.147

Økonomi
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Havneudvikling           Bilag 15 

Projektbeskrivelse – Havne & Færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Havn 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Økonomien relaterer sig til vækststrategiens indsatsområde ”By kvalitet” 
og Strategi Svendborg Kommune 2012’s emne ”Investering i byudvikling”. 
 

Behov / ønsker Midlerne benyttes til konsulentydelser, midlertidige aktiviteter på havnen, 
undersøgelser med mere. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 1,3 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.300 1.300 1.300 1.300 5.200

Samlede likviditet, netto 0 1.300 1.300 1.300 1.300 5.200

Økonomi
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Svendborg Havn, analyse mv.          Bilag 15 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Havn 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen. 
 

Behov / ønsker Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i 
havneområdet.  
 
Idéforslag skal udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles til egentlige 
plan- og projektforslag.  
 
Der kan blive tale om at uddybe arealer på baggrund af konkurrence, 
forhandling o.a. Der skal udarbejdes en masterplan for havnen, og 
konkrete forslag skal følges til dørs. Ifølge den overordnede 
havneplanlægning er det vigtigt at sikre kvalitet, liv og mangfoldighed i 
området. Budgettet er afsat til to planlæggere / projektstyrere samt til 
analyser og rådgivning. 
 

Behovsanalyse Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og 
rådgivning. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 2,2 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.220 2.220 2.220 2.220 8.880

Samlede likviditet, netto 0 2.220 2.220 2.220 2.220 8.880

Økonomi
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Midlertidige anvendelser / Aktiviteter ved havneudvikling      Bilag 17 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

En pulje til midlertidige aktiviteter dækker hele den indre havn.  

Overordnet 
beskrivelse 

Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og 
byudviklingen, både konkret og strategisk. En hensigt er at anvende de 
udpegede områder, mens de er under omdannelse til midlertidige 
aktiviteter/anvendelser, og dermed pege på områdets potentialer frem 
mod det ønskede fremtidige byliv.  

Behov / ønsker I Svendborg anskues midlertidige anvendelser, som flere former.  
Formålet er at skabe liv på havnen og skabe lettilgængelige fysiske 
faciliteter for idérige foreninger, iværksættere mv.  
 

1. Indgåelse af korte lejeaftaler i tomme bygninger for at skabe 
rammer for liv på havnen og øge mulighederne for at idérige 
foreninger, iværksættere m.fl. kan få plads til udfoldelse. 

2. Afvikle events og ’kulturdryp’ som helt korte aktiviteter, typisk 
under en uges varighed. Det vil typisk være aktiviteter med et 
stort publikum.  

3. Gennemføre innovative prøvehandlinger, som tester 
bæredygtighed af påtænkte permanente løsninger, udfordrer 
tænkningen og løbende skaber nye muligheder.  

Behovsanalyse Realiseringen af udviklingsplanens projekter er i mange tilfælde langvarig. 
Samtidig er planen beskrevet på et overordnet niveau, og som led i 
konkretiseringen opstår nye muligheder og ideer blandt byens aktive 
borgere, foreninger, erhvervsliv.  
 
En pulje til midlertidige aktiviteter kan imødekomme ovenstående ved at 
sikre borgere, foreninger og erhvervsliv adgang til realisering og 
(med)finansiering.  
 
Etableringen af en pulje vil også sikre et løbende overblik samt vurdering 
af de gennemførte indsatser; dvs. hvad er bæredygtigt, og hvad har vist 
sig ikke at være langvarigt realiserbart.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 2,1 mio. kr. 

 
2016-2019 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.529 529 2.058

Samlede likviditet, netto 1.529 529 0 0 0 2.058

Økonomi
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Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed 

Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver)  Bilag 18 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Pulje til medfinansiering af lokale initiativer. 
 
 

Behov / ønsker Der er afsat midler i 2013 og fremefter til området. Beløbet skal 
understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med 
henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne. 
Udvalget har efterfølgende udarbejdet principper for udmøntning af puljen. 
 
Ved budgetforliget for budget 2018 er puljen reduceret fra årligt 1,6 mio. 
kr. til 1,0 mio. kr.   
 

Behovsanalyse Puljen udloddes hvert år og disponeres fuldt ud. På grund af tidsfrist på et 
år, igangsættes alle projekter dog ikke samme år som de bevilliges.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 1,0 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.016 1.016 1.016 1.016 4.064

Samlede likviditet, netto 0 1.016 1.016 1.016 1.016 4.064

Økonomi

 

  



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 23 af 36 

Acadre 17-30783 

 

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier                                Bilag 19 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Overordnet 
beskrivelse 

Beløbet skal bruges på synliggørelse af kulturhistoriske værdier i 
Svendborg Kommune (Kulturkanon). 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,05 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet
P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 53 53 53 53 212

Samlede likviditet, netto 0 53 53 53 53 212

Økonomi
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Forsamlingshuse - aktiviteter          Bilag 20 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Overordnet 
beskrivelse 

Der afsættes i budget 2018 og overslagsår en pulje på 200.000 kr. til 
forsamlingshusene. Puljen anvendes - efter ansøgning - til støtte til 
aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Der er årligt afsat 0,2 mio. kr.   

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 203 203 203 203 812

Samlede likviditet, netto 0 203 203 203 203 812

Økonomi

 

  



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 25 af 36 

Acadre 17-30783 

 

Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse 

Naturpuljen – primært skovrejsning         Bilag 21 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

Udvalgte arealer i kommunen. 

Overordnet 
beskrivelse 

Puljen skal primært anvendes til skovrejsning, men kan herudover 
anvendes til andre naturprojekter. Forskellige modeller for kommunens 
skovrejsningsindsats afsøges. Naturprojekter vil omfatte pleje af 
eksisterende værdifuld natur og etablering af ny natur samt naturrettede 
borgerprojekter. Borgerprojekter initieres og drives af borgere i 
partnerskab med kommunen. 

Behov / ønsker Målet er at bidrage til klimaindsatsen ved plantning af ny skov samt at øge 
biodiversiteten. Sammen med naturpleje og etablering af nye naturarealer 
vil skovrejsning medvirke til at øge Svendborg Kommunes Naturkapital 
Indeks (et samlet udtryk for mængden og kvalitet af natur i kommunen). 

Behovsanalyse Skovrejsning indgår som en del af Svendborg Kommunes aftale om 
Klimakommune Plus+. 

En landsdækkende undersøgelse af naturen i kommunerne udført af Århus 
Universitet har vist, at Svendborg Kommune scorer lavt med hensyn til 
Naturkapital. Det skyldes, at vi samlet set har et lille areal med natur og 
indholdet af sjældne arter generelt er forholdsvis lavt. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
1,0 mio. kr./år 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.016 1.016 1.016 1.016 4.064

Samlede likviditet, netto 0 1.016 1.016 1.016 1.016 4.064

Økonomi
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Natura 2000-indsatsen          Bilag 22 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Lovbunden Natura 2000 opgave i 2. periode 2016-2021, og forventet 
videreførelse i 3. periode 2022-. 
 

Behov / ønsker EU’s naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke 
aktivt for at sikre en god naturtilstand i Natura 2000 områderne.  
Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven. 
 
Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. 
Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen 
(basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000 planer 
for hvert område med mål og indsatskrav. 
Kommunerne skal på baggrund heraf – og i overensstemmelse hermed 
(miljømålsloven § 46a stk. 2) – udarbejde Natura 2000 handleplaner, der 
beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private 
arealer. Indsatsniveauet i kommunens handleplaner er således fastlagt af 
staten. 
 
Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000 handleplanerne sker med 
både EU-, statslige og kommunale midler. Regeringen har budgetteret 
indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. 
kommer fra EU’s landdistriktsprogram, knap 60 mio. kr. er fra EU LIFE 
medfinansiering, mens godt en kvart mia. er kommunale midler. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan 
(miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h). 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,6 mio. kr./år 

 
2. periode: 2016-2021 

3. periode: 2022 -  

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet
P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 623 623 623 623 2.492

Samlede likviditet, netto 0 623 623 623 623 2.492

Økonomi
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Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Skoler 

Idrætsfaciliteter - Rådighedsramme         Bilag 23 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft 
budgetteret med en renoverings- og anlægspulje som lokale idrætsklubber 
kan søg tilskud fra til renoverings- og anlægsprojekter m.m. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 0,3 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 312 312 312 312 1.248

Samlede likviditet, netto 0 312 312 312 312 1.248

Økonomi
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Acadre 17-30783 

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud 

Dagtilbud – Pulje til indsatsområder         Bilag 24 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Alle dagtilbud 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Ramme til særlige indsatsområder.  

Øvrige 
bemærkninger  

Rammen i de enkelte år er afsat til særlige indsatsområder på 
dagtilbuddene og fordeles i samarbejde mellem Børn og Unge og CETS 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 0,4 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

  

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 404 404 404 404 1.616

Samlede likviditet, netto 0 404 404 404 404 1.616

Økonomi
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Acadre 17-30783 

 

Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag         Bilag 25 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Dagtilbud 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Ramme til sikkerhedsmæssige tiltag.  

Øvrige bemærkninger  Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af de 
fysiske rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye 
lovgivningsmæssige krav samt akut opståede udgifter. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 2,2 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 2.239 2.239 2.239 2.239 8.956

Samlede likviditet, netto 0 2.239 2.239 2.239 2.239 8.956

Økonomi
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Acadre 17-30783 

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Ældreområdet 

Brand- og kaldeanlæg          Bilag 26 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Plejecentrene og hjemmeplejen 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Udskiftning og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene samt 
nødkald i hjemmeplejen.  
 
Kaldeanlæggene er slidte, og vagtcentralleverandøren til nødkald og en 
række kaldeanlæg har netop opsagt kontrakten pr. 31. december 2014, og 
det er derfor nødvendigt at skifte kaldeanlæggene. 
 
I 2015 er der gennemført et udbud af kaldeanlæggene på plejecentrene og 
udskiftning af nødkald i hjemmeplejen og ved udgangen af 2016 blev 
projektet gennemført. 
 
Hvorefter de Teknisk arbejder kald- og brandanlæg er det sidste der 
mangler at blive lavet. 
 

Behov / ønsker Teknisk arbejder kald- og brandanlæg sammen for at sikre prioritering 
mellem kald og brand. Opsætning af nye kaldeanlæg nødvendiggør i et vist 
omfang opgradering af brandanlæggene, hvilket forventes at udgøre 2,5 
mio. kr. i år 2014. Herudover er der flere anlæg som de nærmeste år står 
for udskiftning, hvilket forventes at udgøre 0,5 mio. kr. årligt i 5 år fra 
2015 til 2019. 
 
Administrationen arbejder på et forslag omkring ændring af projektet, 
således at midlerne også kan anvendes til skoler i det omfang der er behov 
for brandsikkerhedstiltag i forbindelse med Landsstævnet 2021. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
12,7 mio. kr. 

 
2014 til 2019 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 12.178 528 12.706

Samlede likviditet, netto 12.178 528 0 0 0 12.706

Økonomi
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Acadre 17-30783 

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige 

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.        Bilag 27 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommunes ejendomme 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med 
budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje. 
 
Der er afsat yderligere ca. 15 mio. kr./år til indhentning af efterslæb af 
bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg.   
Ved budgetforlig 2018 blev puljen reduceret med ca. 2,7, hvorefter den 
samlede årlige pulje til vedligeholdelse udgør ca. 30 mio. kr. 
 
Set sammen med de øvrige vedligeholdelsespuljer er der i perioden 2018-
21 i alt afsat 120 mio. kr. til formålet. 
 
Der Rapporteres halvårligt på denne genopretning til det ansvarlige udvalg. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 30,3 mio. kr./år 

 
Løbende 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Vedligeholdelsespulje 30.252 30.252 30.252 30.252 121.008

Samlede likviditet, netto 0 30.252 30.252 30.252 30.252 121.008

Økonomi

 

  



Budget	2019		
Anlæg	2019	–	2022	

Anlægsbemærkninger	til	basisbudget	

Side 32 af 36 

Acadre 17-30783 

 

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet        Bilag 28 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 

Overordnet 
beskrivelse 

I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. til 
kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet ud fra nedenstående principper: 
 
Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Antallet af 0-2 årige har været 
stigende og der er derfor behov for en kapacitetsudvidelse på 
dagtilbudsområdet. Der afsættes derfor en ramme på 10 mio. kr. fordelt 
over 2018 og 2019 til nødvendige kapacitetsudvidelse. Udvalget for Børn 
og Unge skal efterfølgende – indenfor rammen – anvise de konkrete 
løsningsmodeller. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
10 mio. kr. 

 
2018 og 2019 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 7.080 2.967 10.047

Samlede likviditet, netto 7.080 2.967 0 0 0 10.047

Økonomi
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Acadre 17-30783 

Energi – Energispareprojekt 

Innovativt energispareprojekt          Bilag 29 

Projektbeskrivelse – Energi 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Innovativt energispareprojekt 
 
Det ”Innovative energispareprojekt” bygger på investeringer i kommunens 
bygningsmasse, med baggrund i en udarbejdet bygningsanalyse.  
 
I samarbejde med GO2GREEN er der udarbejdet projektbeskrivelse og 
kommissorium for projektet. 
 
Projektet inddrager det lokale erhvervsliv via den innovative tænketank.  
Tænketanken bidrager til projektet med innovative energibesparende 
løsninger. 

Øvrige bemærkninger  For at sikre at der bedst muligt koordinering og samarbejde, med opgaver 
på driftsområdet, så som fx PCB sanering, indhentning af efterslæb, 
afprøvning af nye teknologier, er det vigtigt at overholde den tids-, handle- 
og procesplan der er udarbejdet for projektet, og som dannede grundlag for 
valg af model 2. innovativt energispareprojekt, i juni måned 2012. 
Pr 19/4-2016 beslutning om forlængelse ISP.  
 
Typen af investeringer i årene 2017-2019 afhænger af markedet, samt 
regeringens rammevilkår. Ligeledes er arealstrategien afgørende for disse 
fremtidige investeringer. 
 
Udgangspunktet for valg af ejendomme til optimering er 
optimeringskataloget. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
75,1 mio. kr. 

2013 – 2017 
Revideret i forhold ØK 
beslutning 19-4-2016 

2013-2019 
 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning – pro jektering 64.530 10.570 75.100

Lånefinansiering -64.530 -10.570 0 0 0 -75.100

Samlede likviditet, netto 0 0 0 0 0 0

Økonomi

Lån afdrages over 25 år. 
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Acadre 17-30783 

Byudvikling 

Byfornyelse           Bilag 30 

Projektbeskrivelse - Byudvikling 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Det påhviler Byrådet at medvirke til at igangsætte udvikling og 
omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive 
for bosætning og privat investering samt skabe velfungerende boliger og 
byområder og sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af 
bevaringsværdige ejendomme. 
 

Behov / ønsker Der er afsat en rådighedsramme til områdefornyelse og bygningsforbedring 
i forhold til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Herudover 
dækker puljen lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer 
(skimmelsvamp og PCB) Der modtages refusion på op til 50 % fra Staten, i 
forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager. 
 
 

Behovsanalyse På Byrådsmødet den 22. december 2015 blev områdefornyelsesprogram – 
Liv i min By med Kroner og Kærlighed godkendt af Byrådet. 
Områdefornyelsen der fokuseres mellem by og havn kører i perioden 2016-
2020. Derudover prioriteres bygningsforbedring, hvor private grundejere i 
området kan søge støtte til renovering af bygninger, etablering af friarealer 
mv.  

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
Ca. 3,4 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

By- og områdefornyelse 72 3.418 3.418 3.418

Liv i min by 1.139

Bygningsforbedring 2.207 2.207

Samlede likviditet, netto 0 3.418 3.418 3.418 3.418 2.207

Økonomi
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Acadre 17-30783 

Administration 

Pulje til bredbånd           Bilag 31 

Projektbeskrivelse – Administration 

Fysisk location 
(adresse) 

Hele kommunen 

Overordnet 
beskrivelse 

Puljen er afsat til at støtte grupper af borgere, som går sammen 
om at søge bredbåndpuljen – som kører fra Statens side i år 
2016+2017+2018. Så 2018 er sidste ansøgningsår. 
 
For at ansøgningerne fra borgerne får flest point og derved opnår 
størst mulighed for støtte – skal borgernes egen kommune bidrage 
med minimum 2000,- kr. pr. husstand. 
 
Derfor skal puljen anvendes til disse eventuelle ansøgninger. 
Pengene udbetales kun, hvis projektet bliver til noget og godkendes 
af staten. 
 

Øvrige bemærkninger   

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,2 mio. kr. årligt 

 
2018-20 

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 203 203 0 0 406

Samlede likviditet, netto 0 203 203 0 0 406

Økonomi
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Acadre 17-30783 

 

Delforlig 2018 – afventer fordeling         Bilag X 

Projektbeskrivelse – Administration 

Fysisk location 
(adresse) 

 

Overordnet 
beskrivelse 

 

Øvrige bemærkninger   

Projektets samlede 
udgift og periode 

  

 

1.000 kr. Tidl. 2019 2020 2021 2022 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse -10.160 -8.218 -6.096 -4.064 -28.538

Samlede likviditet, netto 0 -10.160 -8.218 -6.096 -4.064 -28.538

Økonomi
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Notat  

 

Revurdering af anlægsrammen for 2019 - 2022  

 

I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 7. august 2018 blev ”Notat 

– Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 

7.8.2018”, fremlagt og godkendt.  

 

Af nærværende notat fremgik følgende afsnit omkring anlæg: 

 

”Anlæg: 

 

Kommunens anlægsbudget er faldende hen over perioden og udgør 

et historisk lavt niveau i 2021/2022, og hvor der kun er afsat budget 

til den mest nødvendige renovering og vedligeholdelse. 

 

Jf. delforlig er der afsat en reduktionspulje på 10 mio. kr. i 2019 fal-

dende med årligt 2 mio. kr. frem til 2022, hvor puljen udgør 4 mio. kr. 

Direktionens vil i deres forslag til 1. behandling fremkomme med for-

slag til udmøntning af puljen. 

 

Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af an-

lægsrammen for 2019 til 2022.” 

 

Herudover har Økonomiudvalgets den 22. maj 2018 besluttet at intensi-

vere salget af ejendomme for at styrke kommunens likviditet. 

 

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutninger er budgetterne for 2019 – 

2022 samt de forventede overførsler for 2018 til 2019 gennemgået, for 

derigennem og udarbejde et mere realistisk anlægsbudget. 

 

Overførslerne for 2018 til 2019 er medtaget og fordelt på lige fod med 

budgetterne i 2019 til 2022, for at vise et mere realistisk billede af hvornår 

udgifterne/indtægterne forventes at falde.  

 

Overførsler fra 2018 til 2019 

 

Af koncernrapporten pr. 30. juni 2018 fremgår det at man forventer at 

overføre et udgiftsbudget på 94 mio. kr. og et indtægtsbudget på -40 mio. 

kr. altså et nettobudget på 54 mio. kr. til 2019.  

 

Af dette er 29,4 mio. kr. lånefinansieret samt 8,8 mio. kr. finansieret af fri-

gjort deponi. 

 

Nedenstående skema viser de forventede nettooverførsler for 2018 til 

2019, fordelt på projektniveau. 

 

 

 

Stab for Økonomi, IT og Digitalisering 

Konsulenter 

Ramsherred 5 

5700 Svendborg 

 

Tlf. 30175307 

 

jesper.lerche.hansen@svendborg.dk 

15. august 2018 
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  Forventet overfør-
sel fra 2018 til 2019 Lånefinansieret (1.000 kr.)  

Køb og salg:                      -13.837                               -    

Tankefuld etape 1 - salg                      -33.837                               -   

Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC)                       20.000                               -   

Veje og trafiksikkerhed:                         8.066                               -    

Tankefuld - Johannes Jørgensens Vej                         3.069                               -   

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019                             60                               -   

Trafiksikkerhedsprojekter 2017/2018                           835                               -   

Akutte små trafiksikkerhedsprojekter 2018                           100                               -   

Trafiksikkerhedsinspektion                           354                               -   

Trafiksikkerhedskampagner 2018                             40                               -   

Projekter til politisk prioritering                             33                               -   

Dronnigemaen fællesstier                         3.575                               -   

Havne og færger:                       11.377                       -11.377  

Pulje til vedligeholdelse af bygninger på frederika-
søen                         1.000                         -1.000  

Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte                         3.138                         -3.138  

Svendborg Havn, analyser m.v.                          2.446                         -2.446  

Den blå kant , byrumsudvikling og klimasikring                         4.488                         -4.488  

Midlertidig anvendelser/aktiviteter                           305                           -305  

Kultur, fritid og idræt:                         1.836                               -    

Renovering af klubhuse                           153                               -   

Reserverede anlægsmidler til DGI landsstævne                           432                               -   

Pulje til lokale initiativer § 17,4                         1.000                               -   

Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder                             76                               -   

Forsamlingshuse - Aktiviteter                           175                               -   

Natur, miljø og klima:                           567                               -    

Lehnskov Bæk                            -12                               -   

Gundestrup - Udgifter                         3.000                               -   

Gundestrup - Indtægter                        -3.000                               -   

Elleskov Mølle - Udgifter                           992                               -   

Elleskov Mølle - Indtægter                          -992                               -   

Syltemae å                           -171                               -   

Naturpleje - primært skovrejsning                           750                               -   

Borgernære serviceområder:                       26.303                               -    

Skoler - faglokale                         2.791                               -   

Fællespulje til indsatsområder på dagtilbudsområdet                           503                               -   

Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner                         1.700                               -   

Vedligeholdelse af ejendomme i alt                       11.000                               -   

Arealeffektivisering                         2.541                               -   

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet                         3.480                               -   

Stenstrup Plejehjem                           352                               -   

Udvidelse af SCALA, Eksisterende faciliteter                         3.936                               -   

Energi:                         3.000                         -3.000  

Innovativt energispareprojekt                         3.000                         -3.000  

Byudvikling                       15.851                       -15.058  

Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring                         2.894                         -2.749  

Liv i min by                         8.403                         -7.983  

Bygningsforbedring under liv i min by                         4.554                         -4.326  
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Administration                           813                               -    

Pulje til bredbånd                           200                               -   

Arkiv                           152                               -   

Energimærkning af små ejendomme u. 250 m²                           305                               -   

Tematillæg kommuneplan                           156                               -   

I alt                        53.976                       -29.435  

 

 

Tekniske budgetter 2019 til 2021 

 

Nedenstående skema viser hvordan de nuværende nettobudgetter i 2019 

– 2022 er fordelt.  

 

(1.000 kr.)  2019 2020 2021 2022 

Køb og salg:        -5.238            335            335            335  

Tankefuld Rådgivning /salgsfremme           335            335            335            335  

Tankefuld etape 1 - salg        -5.573               -                -                -   

Jordforsyning i landdistrikter              -                -                -                -   

Veje og trafiksikkerhed:       25.041        21.311        20.703        20.703  

Balanceordning         1.090               -                -                -   

Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykel-
fremme 

        2.272          2.272          2.272          2.272  

Rådighedsbeløb signalanlæg           614            614            614            614  

Trafiksikkerhed - Cykelstier         3.823          1.791          1.791          1.791  

Forlig Arriva         1.216            608               -     

Elmaster           867            867            867            867  

Veje - funktionsudbud og partnering       15.159        15.159        15.159        15.159  

Havne og færger:       26.780        26.251          5.925          5.925  

Samlet rådighedsramme         2.405          2.405          2.405          2.405  

Pulje til reduktion af efterslæb på havnens kon-
struk 

        7.025          7.025               -                -   

Pulje til vedligeholdelse af bygninger           840            840               -                -   

Pulje til vedligeholdelse af bygninger på frederi-
kasøen 

        2.077          2.077               -                -   

Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte         1.300          1.300          1.300          1.300  

Svendborg Havn, analyser m.v.          2.220          2.220          2.220          2.220  

Den blå kant, byrumsudvikling og klimasikring       10.384        10.384               -                -   

Midlertidig anvendelser/aktiviteter           529               -                -                -   

Kultur, fritid og idræt:         1.584          1.584          1.584          1.584  

Renovering af klubhuse           312            312            312            312  

Pulje til lokale initiativer § 17,4         1.016          1.016          1.016          1.016  

Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdighe-
der 

            53              53              53              53  

Forsamlingshuse - Aktiviteter           203            203            203            203  

Natur, miljø og klima:         1.639          1.639          1.639          1.639  

Natura 2000           623            623            623            623  

Naturpleje - primært skovrejsning         1.016          1.016          1.016          1.016  
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Borgernære serviceområder:       36.390        32.895        32.895        32.895  

Fællespulje til indsatsområder på dagtilbudsom-
rådet 

          404            404            404            404  

Brand og Kaldeanlæg           528               -                -                -   

Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner         2.239          2.239          2.239          2.239  

Vedligeholdelse af ejendomme i alt       30.252        30.252        30.252        30.252  

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet         2.967               -                -                -   

Energi:       10.570               -                -                -   

Innovativt energispareprojekt       10.570               -                -                -   

Byudvikling         3.417          3.418          3.418          3.418  

BYF - Rådighedsbeløb             72          3.418          3.418          3.418  

Liv i min by         1.139               -                -                -   

Bygningsforbedring under liv i min by         2.206               -                -                -   

Administration        -9.957         -7.925         -6.096         -4.064  

Pulje til bredbånd           203            203               -                -   

Delforlig 2018      -10.160         -8.128         -6.096         -4.064  

I alt        90.226        79.508        60.403        62.435  

 

Kommunens anlægsbudget er faldende hen over perioden og udgør et hi-

storisk lavt niveau i 2021/2022, og hvor der kun er afsat budget til den 

mest nødvendige renovering og vedligeholdelse. 

 

Revurdering af de tekniske anlægsrammer 2019 – 2022 

 

Nedenstående skema viser de revurderede anlægsrammer 2019 – 2022 

på projektniveau. 

(1.000 kr.)  2019 2020 2021 2022 

Køb og salg:     -14.665      -14.665       15.335        -4.075  

Tankefuld Rådgivning /salgsfremme           335            335            335            335  

Tankefuld etape 1 - salg     -15.000      -15.000        -5.000        -4.410  

Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC)             -               -        20.000              -   

Veje og trafiksikkerhed:      33.107       21.311       20.703       20.703  

Balanceordning        1.090              -               -               -   

Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykelfremme        2.272         2.272         2.272         2.272  

Rådighedsbeløb signalanlæg           614            614            614            614  

Trafiksikkerhed - Cykelstier        1.248         1.791         1.791         1.791  

Forlig Arriva        1.216            608              -     

Elmaster           867            867            867            867  

Tankefuld - Johannes Jørgensens Vej        3.069              -               -               -   

Veje - funktionsudbud og partnering      15.159       15.159       15.159       15.159  

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019             60              -               -               -   

Trafiksikkerhedsprojekter 2017/2018           835              -               -               -   

Akutte små trafiksikkerhedsprojekter 2018           100              -               -               -   

Trafiksikkerhedsinspektion           354              -               -               -   

Trafiksikkerhedskampagner 2018             40              -               -               -   

Projekter til politisk prioritering             33              -               -               -   

Dronnigemaen fællesstier        6.150              -               -               -   



 

 Side 5 af 7

Havne og færger:      19.176       32.530       17.253         7.299  

Samlet rådighedsramme        2.405         2.405         2.405         2.405  

Pulje til reduktion af efterslæb på havnens konstruk        7.025         7.025              -               -   

Pulje til vedligeholdelse af bygninger           840              -               -               -   
Pulje til vedligeholdelse af bygninger på frederika-
søen        1.000         1.800         1.800         1.394  

Havneudvikling inkl. Svendborgs blå hjerte        2.738         3.000         1.300         1.300  

Svendborg Havn, analyser m.v.         2.246         3.300         3.580         2.200  

Den blå kant , byrumsudvikling og klimasikring        2.088       15.000         8.168              -   

Midlertidig anvendelser/aktiviteter           834        

Kultur, fritid og idræt:        2.988         2.016         1.584         1.584  

Renovering af klubhuse           465            312            312            312  

Reserverede anlægsmidler til DGI landsstævne             -             432              -               -   

Pulje til lokale initiativer § 17,4        2.016         1.016         1.016         1.016  

Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder           129              53              53              53  

Forsamlingshuse - Aktiviteter           378            203            203            203  

Natur, miljø og klima:        2.206         1.639         1.639         1.639  

Natura 2000           623            623            623            623  

Lehnskov Bæk            -12              -               -               -   

Gundestrup - Udgifter             -          3.000              -               -   

Gundestrup - Indtægter             -         -3.000              -               -   

Elleskov Mølle - Udgifter           992              -               -               -   

Elleskov Mølle - Indtægter          -992              -               -               -   

Syltemae å           -171              -               -               -   

Naturpleje - primært skovrejsning        1.766         1.016         1.016         1.016  

Borgernære serviceområder:      57.693       37.895       32.895       32.895  

Skoler - faglokale        2.791              -               -               -   

Fællespulje til indsatsområder på dagtilbudsområdet           907            404            404            404  

Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner        3.939         2.239         2.239         2.239  

Brand og Kaldeanlæg           528              -               -               -   

Vedligeholdelse af ejendomme      36.252       35.252       30.252       30.252  

Arealeffektivisering        2.541              -               -               -   

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet        6.447              -               -               -   

Stenstrup Plejehjem           352              -               -               -   

Udvidelse af SCALA, Eksisterende faciliteter        3.936              -               -               -   

Energi:      13.570              -               -               -   

Innovativt energispareprojekt      13.570              -               -               -   

Byudvikling        9.232       10.760         6.112         3.418  

BYF - Rådighedsbeløb             72         3.418         3.418         3.418  

Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring           100            100         2.694              -   

Liv i min by        2.300         7.242              -               -   

Bygningsforbedring under liv i min by        6.760              -               -               -   

Administration       -9.041        -8.028        -6.096        -4.064  

Pulje til bredbånd           506            100              -               -   

Delforlig 2018     -10.160        -8.128        -6.096        -4.064  

Arkiv           152              -               -               -   

Energimærkning af små ejendomme u. 250 m²           305              -               -               -   

Tematillæg kommuneplan           156              -               -               -   

I alt     114.266       83.458       89.425       59.399  
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Indvirkning på kassebeholdning i åerne 2019 til 2022 

 

De revurderede anlægsrammer har medført en udvidelse og reduktion i 

forhold til de oprindelige rammer, jf. nedenstående skema. 

 

Anlæg - I 1.000 kr. Ovf. 2019 2020 2021 2022 I alt 

Revideret  0 114.266 83.458 89.425 59.399   346.548  

Oprindelige  53.976 90.226 79.508 60.403 62.435   346.548  

Difference  -53.976 24.040 3.950 29.022 -3.036   

- = Reduktion i forhold til de oprindelige rammer / + = Udvidelse i forhold til de oprindelige rammer 

 

Indarbejdelse af overførslerne fra 2018, i årene 2019 til 2022 medføre en 

øget lånefinansiering i åerne til finansiering af udvidelserne samt en for-

skydning i frigivelse af deponi, i forbindelse med køb af A.P. Møllersvej.  

 

Nedenstående skema viser indvirkningen på lånerammen 

 

Lånerammer - I 1.000 kr. Ovf. 2019 2020 2021 2022 I alt 

Revideret  0 -41.516 -42.752 -23.059 -10.546 -117.874 

Oprindelige  -29.435 -40.596 -29.498 -9.172 -9.172 -117.874 

Difference  29.435 -920 -13.254 -13.887 -1.374   

+ = Reduktion i forhold til de oprindelige rammer / - = Udvidelse i forhold til de oprindelige rammer 

 

Samt indvirkningen på afdrag og ydelser 

 

Afdrag og ydelser - I 1.000 kr. Ovf. 2019 2020 2021 2022 I alt 

Revideret  0 23 372 1.042 1.418 2.855 

Oprindelige  0 1.452 1.452 1.452 1.452 5.809 

Difference  0 -1.430 -1.080 -410 -34      -2.954 

 

Indvirkningen på forskydningen af frigivelsen af deponi ved køb af A.P. 

Møllersvej er vist i skemaet nedenfor. 

 

Deponi I 1.000 kr. Ovf. 2019 2020 2021 2022 I alt 

Revideret  0 -421 -421 -7.994 0 -8.836 

Oprindelige  -8.836 0 0 0 0 -8.836 

Difference  8.836 -421 -421 -7.994 0   

- = Reduktion i forhold til de oprindelige rammer / + = Udvidelse i forhold til de oprindelige rammer 

 

Nettovirkningen på kasse beholdningen vil derfor være: 

 

Difference - I 1.000 kr. Ovf. 2019 2020 2021 2022 I alt 

Anlæg -53.976 24.040 3.950 29.022 -3.036 0 

Låneramme 29.435 -920 -13.254 -13.887 -1.374 0 

Afdrag og ydelser 0 -1.430 -1.080 -410 -34 -2.954 

Deponi 8.836 -421 -421 -7.994 0 0 

Nettovirkningen på kassen -15.705 21.269 -10.805 6.730 -4.444 -2.954 

- = Reduktion i forhold til det oprindelige kasse træk / + = Udvidelse i forhold til de oprindelige kasse træk 
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Udmøntning af Delforlig 2018 

 

Direktionens forslag til udmøntning af delforlig 2018 

 

I 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 I alt 

Delforlig 2018 10.160 8.128 6.096 4.064 28.448 

Udvidelse af SCALA (overført fra 2018) -3.936       -3.936 

Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykelfremme -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 -4.120 

Elmaster 0 -867 -867 -867 -2.601 

Vedligeholdelse af ejendomme -5.194 -6.231 -4.199 -2.167 -17.791 

Difference 0 0 0 0 0 

 



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2018 2019 2018-2019 LOV

Stadepladser:
Enhedstørrelse 4x4 m
Leje pr. gang kr./gang 165,00 167,00 1,21%
Leje for 3. mdr kr./kvartal 448,00 453,00 1,12%
Leje for 6 mdr kr./halvår 896,00 906,00 1,12%
Leje for 12 mdr. kr./år 1.791,00 1.811,00 1,12%

Byggetilladelser: 
Gebyr for behandling af byggesager efter medgået tid. pr. time 690,00 690,00 0,00%
Der opkræves gebyr for alle afgørelser efter bygningsregle-
mentet.

Rottebekæmpelse:

Gebyr opkræves som en promille-del af ejendomsværdien ‰ 0,065 0,065 0,00%

Kommerciel servicevejvisning:

Gebyr for behandling af ansøgning efter medgået tid pr. time 0,00 690,00 NY
Der opkræves gebyr for den årlige græsslåning om skiltet kr./år 0,00 200,00 NY

*) Teknik og Erhvervsudvalget vedtog den 17. maj 2018, betaling for administration, etablering/nedtagning,
samt drift- og vedligeholdelse af kommerciel servicevejvisning.

Parkeringspladser:

Taksterne er ikke momsbelagte.

Parkeringsplads etableret på terræn:
Anlægspris kr. 60.786,00 61.491,00 1,16%
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig
vurderingspris pr. m2 i området (bebyggelses% under 110) kr. 47.571,00 48.132,00 1,18%
I alt: kr. 108.357,00 109.623,00 1,17%
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt: kr. 54.178,50 54.811,50 1,17%

Anlægspris kr. 60.786,00 61.491,00 1,16%
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig
vurderingspris pr. m2 i området (bebyggelses% over 110) kr. 118.928,00 120.308,00 1,16%
I alt: kr. 179.714,00 181.799,00 1,16%
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt: kr. 89.857,00 90.899,50 1,16%

Betalt parkering
For 152 pladser i zone A 
Rådhusgården, Centrumpladsen, Teatergade, 
Fruestræde, Ramsherred.

For 452 pladser i Zone B
Voldgade, Frederikdgade, Jessens Mole og Hulgade

Parkeringstakst pr. time 
Zone A kr./time 12,00 12,00 0,00%
Zone B (første 2 timer gratis) kr./time 8,00 8,00 0,00%

Parkeringslicens kr./år 400,00 400,00 0,00%

Månedskort kr./måned 400,00 400,00 0,00%

Parkeringskort til håndværkere *) kr./måned 100,00 100,00 0,00%
kr./år 1.200,00 1.200,00 0,00%

Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) 510,00 510,00 0,00% X
Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) **) 1.020,00 1.020,00 0,00% X

*) MKT vedtog den 1. juni 2015 ovenstående parkeringskort til håndværkere, gældende fra sommeren 2015
**) Siden 1. marts 2014 takseres enkelte parkeringsafgifter dobbelt
MKT vedtog den 6. juni 2016 parkeringsstrategiplanen, så vejmyndigheden kan udstede parkeringsdispensationer 
for tidsbegrænset arbejde i gågaden gældende fra sommeren 2016.
Byrådet vedtog den 30. januar 2018 at nedlægge parkering på torvet.



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2018 2019 2018-2019 LOV

Flyveplads:
(Inkl. moms)

Startafgift:

Luftfartøjer til og med 2.000 kg. 90,00 90,00 0,00%
             Årskort 900,00 900,00 0,00%
Pensionistkort over 65 år 650,00 650,00 0,00%

Luftfartøjer over 2.000 kg. 150,00 150,00 0,00%
             Årskort 900,00 900,00 0,00%
             + for hver påbegyndt 1.000 kg. over 2.000 kg. 450,00 450,00 0,00%

Svævefly og ultralette fly 90,00 90,00 0,00%
             Årskort 900,00 900,00 0,00%
Pensionistkort over 65 år 650,00 650,00 0,00%

Erhvervsmæssige luftfartøjer op til 2.000 kg. 90,00 90,00 0,00%
Erhvervsmæssige luftfartøjer over 2.000 kg. 150,00 150,00 0,00%
             Årskort 2975,00 2975,00 0,00%
             Over 2.000 kg. 2975,00 2975,00 0,00%

Åbningsafgift pr. påbegyndt time 300,00 300,00 0,00%
Opholdsafgift pr. døgn 45,00 45,00 0,00%

Jordleje til hangarer og bygninger i 1. oktober 1994 priser*: (excl. moms)
Lejen udgør med 3 måneders opsigelse, pr. m2 18,00 18,00 0,00%
Lejen udgør med 5 års opsigelse, pr. m² 19,00 19,00 0,00%
Lejen udgør med 10 års opsigelse, pr. m² 20,00 20,00 0,00%
Lejen udgør med 20 års opsigelse, pr. m² 24,00 24,00 0,00%
*Lejen pristalsreguleres hvert år den 1. januar.

Gebyr for opkrævning ved manglende betaling/indskrivning i flyvepladsjournal 165,00 165,00 0,00%

Taxitilladelse:

Taksterne reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 
405 af 8. maj 2012
Behandling af ansøgning 467,00 0,00 Udgår x
Tilladelse 1.539,00 0,00 Udgår x
Førerkort 114,00 0,00 Udgår x
Påtegning på toldattest 161,00 0,00 Udgår x
Trafikbøger + fremstillingspris pr. ekspedition 27,00 0,00 Udgår x
Tilladelsesnummerplade  + fremstillingspris pr. ekspedition 40,00 0,00 Udgår x

Er overgået til Teknik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. 8. august 2018 ifm. med den nye taxilov. Besluttet af Teknik- og Erhvervsudvalgets d. 8. februar 2018.



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2018 2019 2018-2019 LOV

Færgedrift, ruten Svendborg - Skarø - Drejø, ruten Svendborg - Hjortø:
------------------------------------------------------------------------

Ordinære takster
30. juni - 31. august - begge dag inkl. 
De ordinære takster benyttes i perioden (hvor der ikke ydes tilskud i henhold til bekendtøgelsen om nedsættelse af færgetakster 
for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer) :

Fastboende mod dokumentation:
Voksen 0,00 0,00 0,00%
Barn 4-15 år 0,00 0,00 0,00%
Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 90,00 90,00 0,00%
Op til 2,5 m længde 90,00 90,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 180,00 180,00 0,00%
Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 500,00 500,00 0,00%
Over 5 m længde per 2,5 m 90,00 90,00 0,00%
Pendlerkort bil pr. mdr. 1200,00 1200,00 0,00%

Ikke fastboende:
Voksen 110,00 110,00 0,00%
Barn 4-15 år 60,00 60,00 0,00%
Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser) 475,00 475,00 0,00%
Rabatkort barn (5 dobbeltrejser) 220,00 220,00 0,00%
Cykler/knallerter 25,00 25,00 0,00%
Cykelanhænger 25,00 25,00 0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 110,00 110,00 0,00%
Op til 2,5 m længde 110,00 110,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 220,00 220,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 330,00 330,00 0,00%
Op til 10 m længde 440,00 440,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 550,00 550,00 0,00%
Op til 15 m længde 660,00 660,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 770,00 770,00 0,00%
Op til 20 m længde 880,00 880,00 0,00%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10 440,00 440,00 0,00%
Op til 15 m. lang, højde > 2,10 660,00 660,00 0,00%
Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 836,00 836,00 0,00%

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 220,00 220,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 440,00 440,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 660,00 660,00 0,00%
Op til 10 m længde 880,00 880,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 1.100,00 1.100,00 0,00%
Op til 15 m længde 1.320,00 1.320,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 1.540,00 1.540,00 0,00%
Op til 20 m længde 1.760,00 1.760,00 0,00%

Ekstrature med Højestene 6.710,00 6.710,00 0,00%
Ekstrature med Hjortøboen 3.500,00 3.500,00 0,00%

Handicappet med ledsagerkort, kan gratis medtage 1 ledsager 0,00 0,00 0,00%



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2018 2019 2018-2019 LOV

Med henvisning til bekendtgørelsen om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer,
nedsættes taksterne i perioden:

1. januar - 29. juni
1. september - 31. december 

Fastboende mod dokumentation:
Voksen 0,00 0,00 0,00%
Barn 4-15 år 0,00 0,00 0,00%
Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 50,00 50,00 0,00%
Op til 2,5 m længde 50,00 50,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 100,00 100,00 0,00%
Over 5 m længde per 2,5 m 50,00 50,00 0,00%

Ikke fastboende:
Voksen 70,00 70,00 0,00%
Barn 4-15 år 35,00 35,00 0,00%
Cykler/knallerter 15,00 15,00 0,00%
Cykelanhænger 15,00 15,00 0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 88,00 88,00 0,00%
Op til 2,5 m længde 88,00 88,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 176,00 176,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 264,00 264,00 0,00%
Op til 10 m længde 352,00 352,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 440,00 440,00 0,00%
Op til 15 m længde 528,00 528,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 616,00 616,00 0,00%
Op til 20 m længde 704,00 704,00 0,00%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10 352,00 352,00 0,00%
Op til 15 m. lang, højde > 2,10 528,00 528,00 0,00%

Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 836,00 836,00 0,00%

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 176,00 176,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 352,00 352,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 528,00 528,00 0,00%
Op til 10 m længde 704,00 704,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 880,00 880,00 0,00%
Op til 15 m længde 1056,00 1056,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 1232,00 1232,00 0,00%
Op til 20 m længde 1408,00 1408,00 0,00%

Ifølge bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer,
nedsættes Erhvervs- og godstransport med 80 % af ordinær takst

Voksen (max. 1 pr. transportmiddel - chauffør) 22,00 50,00 127,27%

Affaldscontainer Stor 88,00 200,00 127,27%
Affaldscontainer Lille 44,00 100,00 127,27%
Skibscontrainer 88,00 200,00 127,27%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 22,00 50,00 127,27%
Op til 5,0 m længde 44,00 100,00 127,27%
Op til 7,5 m længde 66,00 150,00 127,27%
Op til 10 m længde 88,00 200,00 127,27%
Op til 12,5 m længde 110,00 250,00 127,27%
Op til 15 m længde 132,00 300,00 127,27%
Op til 17,5 m længde 154,00 350,00 127,27%
Op til 20 m længde 176,00 400,00 127,27%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10 88,00 200,00 127,27%
Op til 15 m. lang, højde > 2,10 132,00 300,00 127,27%

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 44,00 100,00 127,27%
Op til 5,0 m længde 88,00 200,00 127,27%
Op til 7,5 m længde 132,00 300,00 127,27%
Op til 10 m længde 176,00 400,00 127,27%
Op til 12,5 m længde 220,00 500,00 127,27%
Op til 15 m længde 264,00 600,00 127,27%
Op til 17,5 m længde 308,00 700,00 127,27%
Op til 20 m længde 352,00 800,00 127,27%

Ekstrature med Højestene 6.710,00 6.710,00 0,00%
Ekstrature med Hjortøboen 3.500,00 3.500,00 0,00%

Stykgods:
0 kg - 200 kg 15,00 15,00 0,00%
201 kg - 500 kg 25,00 25,00 0,00%
501 kg - 1.000 kg 30,00 30,00 0,00%



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2018 2019 2018-2019 LOV

HELGE

Lang tur, enkelt, voksen 60,00 70,00 16,67%
Lang tur, enkelt, barn 30,00 35,00 16,67%

Lang tur, dobbelt, voksen 120,00 140,00 16,67%
Lang tur, dobbelt, barn 60,00 70,00 16,67%

Kort tur, enkelt, voksen 30,00 35,00 16,67%
Kort tur, enkelt, barn 15,00 20,00 33,33%

Kort tur, dobbelt, voksen 60,00 70,00 16,67%
Kort tur, dobbelt, barn 30,00 35,00 16,67%

Instutionspris gældende for institutioner og foreninger hjemmehørende i Svendborg kommune, for børn under 18 år.
Lang tur voksen i følgeskab med børn 30,00 35,00 16,67%
Lang tur barn 30,00 35,00 16,67%

Handicappet med ledsagerkort, kan gratis medtage 1 ledsager 0,00 0,00 0,00%

Chartertur 2 timer (min) 6.000,00 6.000,00 0,00%
Tillæg pr. ekstra time 3.000,00 3.000,00 0,00%

Cykel 30,00 30,00 0,00%

Øl og vand sælges fra automat
Øl 20,00 20,00 0,00%
Vand 20,00 20,00 0,00%

2i1 billet (sejltur inkl. besøg på Valdemars Slot)
Voksen 195,00 220,00 12,82%
Barn 95,00 120,00 26,32%

Lystbådehavnene

Faste liggepladser i lystbådehavnene:
Svendborg - og Rantzausminde lystbådehavn og Trafikhavn Pr. kvadratmeter 165,00 167,00 1,21%

" - do -  Grundtakst 855,00 865,00 1,17%

Lundeborg Pr. kvadratmeter 110,00 110,00 0,00%
Lundeborg Grundtakst 2.200,00 2.200,00 0,00%

Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre Pr. kvadratmeter 144,00 146,00 1,39%
Skarø og Drejø
" - do -  Grundtakst 855,00 865,00 1,17%

Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø) pr. fod 945,00 955,00 1,06%
Indskud broer pr. fod 550,00 555,00 0,91%
Indskud Lundeborg Pr. kvadratmeter 0,00 0,00 0,00%

Slæbested isætning eller optagning bomåbning/pr.gang 50,00 50,00 0,00%
Årskort (max. 40 bomåbninger) 850,00 850,00 0,00%
Kranløft Rantzausminde, selvbetjening ½ time 100,00 100,00 0,00%
Jolleplads på land (harmonisering) 1.390,00 1.400,00 0,72%
Vinterplads på land - 1/10-31/3 (bådejere uden fast bådeplads) pr. m2  båd/vogn - hel grundtakst trafikhavn125,00 0,00 Udgår

Plads på land Svendborg Gæstehavn årligt  - 1/10-31/3 - (bådejere uden fast bådeplads)pr. m2  båd/vogn + hel grundtakst trafikhavn - periodiseres ikke150,00 0,00 Udgår
Vinterplads på vand - 1/10-31/3  - (bådejere uden fast bådeplads/gæstesejlere 0110-3103)pr. m2  båd + hel grundtakst trafikhavn 0,00 0,00 Udgår
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - fastligger øvrige havne 2.025,00 2.050,00 1,23%
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn  op til 15 meter (50')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter4.050,00 6.000,00 48,15%
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn  op til 20 meter (65')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter0,00 6.900,00 Ny
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn  op til 25 meter (80')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter0,00 7.800,00 Ny
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn  op til 30 meter (100')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter0,00 8.700,00 Ny
Overvintringstaskt i lystbådehavne - Ikke fastligger vinter 1/10 - 31/3 - periodiseres ikke 2.525,00 2.550,00 0,99%
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - fastligger 1/4 - skoleferie el. skoleferie - 30/9 pr. md. Periodiseres ikke3.025,00 3.060,00 1,16%
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 15 meter (50')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter1/4 - skoleferie el. skoleferie - 30/9 pr. md. Periodiseres ikke4.550,00 4.000,00 -12,09%
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 20 meter (65')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter0,00 4.600,00 Ny
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 25 meter (80')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter0,00 5.200,00 Ny
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 30 meter (100')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter0,00 5.800,00 Ny

Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 15 meter (50')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 0,00 6.000,00 Ny
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 20 meter (65')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 0,00 6.900,00 Ny
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 25 meter (80')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 0,00 7.800,00 Ny
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 30 meter (100')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 0,00 8.700,00 Ny

Depositum for optagelse på venteliste lystbådepladser 250,00 250,00 0,00%
Årligt ventelistegebyr pr. havn 100,00 100,00 0,00%
Administrationsgebyr ved bytning af plads 500,00 500,00 0,00%



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2018 2019 2018-2019 LOV

Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn
Både indtil 9 meter overnatning 180,00 180,00 0,00%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 200,00 200,00 0,00%
-         -           12 -   15 - overnatning 250,00 250,00 0,00%
-         -           15 -   20 - overnatning 300,00 300,00 0,00%
-         over  20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00%
-         over 30 meter  overnatning 1.000,00 1.000,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00%
TS skibe Sydhavn (Træskibsbro, kaj 22 - 23) 0,00 0,00 0,00%
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00%
Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00%
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale overnatning 180,00 180,00 0,00%
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde) overnatning 0,00 0,00 0,00%

Afgift statsskibe pr. båd under 20 m 635,00 650,00 2,36%
Afgift statsskibe pr. båd over 20 m 1.060,00 1.075,00 1,42%

Marina-booking Gebyr for booking/reservation 75,00 75,00 0,00%

Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde), Rantzausminde Lystbådehavn:
Både indtil 9 meter overnatning 160,00 160,00 0,00%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 180,00 180,00 0,00%
-         -           12 -   15 - overnatning 220,00 220,00 0,00%
-         -           15 -   20 - overnatning 270,00 270,00 0,00%
-         over  20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00%
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00%
Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00%
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale overnatning 160,00 160,00 0,00%
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde) overnatning 0,00 0,00 0,00%

Gæstesejlere Lundeborg Lystbådehavn:
Både indtil 9 meter overnatning 120,00 120,00 0,00%
-         mellem  9 og 10 meter overnatning 140,00 140,00 0,00%
-         -           10 -   11 - overnatning 150,00 150,00 0,00%
-         -           11 -   13 - overnatning 160,00 160,00 0,00%
-         -           13 -   15 - overnatning 180,00 180,00 0,00%
-         over  15 meter overnatning 300,00 300,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 300,00 300,00 0,00%
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00%
Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00%

Gæstesejlere Skarø- og Drejø Havn: 
Både indtil 9 meter overnatning 160,00 160,00 0,00%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 180,00 180,00 0,00%
-         -           12 -   15 - overnatning 200,00 200,00 0,00%
-         -           15 -   20 - overnatning 250,00 250,00 0,00%
-         over  20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00%
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00%
Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00%
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale overnatning 160,00 160,00 0,00%
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde) overnatning 0,00 0,00 0,00%



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

TAKST TAKST VED

2018 2019 2018-2019 LOV

Hjortø havn samt broer i Svendborg Sund: 

Alle længder overnatning - alle 100,00 100,00 0,00%
Lejrskoleskibe overnatning - alle 300,00 300,00 0,00%

Alle havne 
Gæstesejlere 1/4 - 30/9, min 1 mdr., rabat 25% overnatning jfr. bådlængde
Kajakker overnatning 40,00 40,00 0,00%

Trafikhavnen

Skibsafgifter
Pr. anløb / dag Pr. bruttoton, excl. moms 3,79 3,83 1,06%
Pr. måned Pr. bruttoton, excl. moms 18,08 18,29 1,16%
ISPS facilitetsafgift pr. anløb Excl. moms 1.051,55 1.063,75 1,16%

Fritidsfartøjer på erhvervskajer (Ingen eller minimal erhvervsmæssig brug)Skibslængde - løbende meter / pr.md. Inkl. Moms0,00 100,00 Ny

Areallejetakster (taksterne er gældende pr. 1/4) 

Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 29,08 29,42 1,17%
Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 23,13 23,40 1,17%
Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 17,78 17,99 1,18%

Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4) 

Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 31,97 32,34 1,16%
Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 25,59 25,89 1,17%
Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 11,88 12,02 1,18%

Vareafgifter

Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b. Ton, excl. moms 21,12 21,36 1,14%
Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1. Ton, excl. moms 5,80 5,87 1,21%
Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a. Ton, excl. moms 8,23 8,33 1,22%
Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2. Ton, excl. moms 13,42 13,58 1,19%

Færgetrafik - vareafgift Kr./enhed-retur, excl. moms 66,63 67,40 1,16%
Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed.
Sættevogn = 2 enheder, Hængertræk = 2 enheder.

Erhvervspladser

Erhvervsmæssigt formål (Både til salg/udlejning) Boksleje incl moms 10.000,00 10.000,00 0,00%

Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe"
Ferskvand (minimum 10 ton) Ton, excl. moms 59,66 60,35 1,16%

El, midletidig tilslutning kwt 3,75 3,75 0,00%
El, fast tilslutning kwt 3,11 3,15 1,29%

Lystbåde:

Optagning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 1.050,00 1.060,00 0,95%
Isætning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 1.050,00 1.060,00 0,95%
Båd på kaj (kun ifm. assistance fra havn) efter én uge pr. døgn 50,00 50,00 0,00%
Isætning af båd - egen vognmand - "slidtage gebyr" 200,00 200,00 0,00%

Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje" pr. påbegyndt time 875,00 885,00 1,14%

Mandskabsleje / trosseføring

Kranfører / håndværker pr. time 445,00 480,00 7,87%
Tillæg overtid 50% pr. time 222,50 240,00 7,87%
Tillæg overtid 100% pr. time 445,00 480,00 7,87%

Normaltid og overtid Normaltid Overtid 50% Overtid 100%

Mandag-torsdag 07.00-15.30 15.30-17.30 17.30-07.00
Fredag 07.00-15.00 15.00-17.00 17.00-07.00
Lørdag 07.00-12.00 12.00-24.00
Søn- og helligdage alle timer
Ved udkald betales pr. påbegyndt time, minimum 3 timer - tillæg

Arbejdsbåd

Slæbebåd / arbejdsbåd pr. time - minimum 1 1.050,00 1.060,00 0,95%

Miljø

Tømning af stor container m2 kontakt havnen
Tømning af lille container m2 kontakt havnen
Spildolie liter 1,50 4,00 166,67%

Øvrige lejemål
Takst - udeservering / stadepladser - dirkete 
tilknytning til det lejede m2/mdr. 0,00 0,00 0,00%
Takst - arealleje (midlertidigt / gods) m2/mdr. 12,50 12,65 1,20%
Takst - Arrangementer - kommercielt m2/døgn 3,00 3,00 0,00%
Takst - Arrangementer - kommercielt - minimum m2/døgn 1.000,00 1.010,00 1,00%
Takst - Arrangementer - Ikke kommercielt gratis 

Rundbuehallen -Kommerciel dg 3.500,00 3.540,00 1,14%
Rundbuehallen - Ikke Kommerciel dg 0,00 0,00 0,00%

Bølgen pr. døgn 500,00 500,00 0,00%

Parkeringsplads mdr. 355,00 360,00 1,41%



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

TAKST TAKST VED

2018 2019 2018-2019 LOV

Svendborg Badstue og Svømmehal:

Pr. barn (3-17 år) 32,00 32,00 0,00%
Pr. pensionist 32,00 32,00 0,00%
Pr. voksen - blå pris* 40,00 40,00 0,00%

20 x pensionist 500,00 500,00 0,00%
20 x voksne - blå pris* 650,00 650,00 0,00%

Sauna voksen 25,00 25,00 0,00%
Sauna pensionist 15,00 15,00 0,00%

Bassin pr. time 1.000,00 1.000,00 0,00%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.

Svendborg Svømmeland

Pr. barn (0-2 år) 15,00 15,00 0,00%
Pr. barn (3-17 år) 32,00 32,00 0,00%
Pr. pensionist 32,00 32,00 0,00%
Pr. voksen 64,00 64,00 0,00%
Studerende 40,00 40,00 0,00%

10 x barn (3-17 år) 300,00 275,00 -8,33%
10 x pensionist 300,00 275,00 -8,33%
10 x voksen 550,00 550,00 0,00%
20 x barn (3-17 år) 500,00 500,00 0,00%
20 x pensionist 500,00 500,00 0,00%
20 x voksen 900,00 900,00 0,00%
10 x kombi barn/voksen 275,00 275,00 0,00%

Halvårskort voksen 1.800,00 1.800,00 0,00%
Årskort voksen 2.850,00 2.850,00 0,00%
Halvårskort børn/pensionister 1.050,00 1.050,00 0,00%
Årskort børn/pensionister 1.600,00 1.600,00 0,00%

Sauna voksen 25,00 25,00 0,00%
Sauna pensionist 15,00 15,00 0,00%

Blå Pris* Pr. voksen 40,00 40,00 0,00%
Blå Pris* 20 x voksen 650,00 650,00 0,00%
Blå Pris* Halvårskort 1.150,00 1.150,00 0,00%
Blå Pris* Årskort 1.800,00 1.800,00 0,00%

Leje af håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 10,00 0,00%

*Blå Pris:
Alle hverdag kl. 8.00 - 10.00
Torsdage og fredage udenfor skoleferier kl. 18.00 - 20.00

Helsebad
Benyttelse af helsebassinet betales ikke særskilt
Ovenstående billetter giver adgang til både svøm-
meland og helsebassin, såfremt dette er ledigt.

Håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 10,00 0,00%
Sportsbassin pr. time 1.500,00 1.500,00 0,00%
Svømmebane pr. time 250,00 250,00 0,00%
Varmtbandsbassin pr. time 700,00 700,00 0,00%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.

meland og helsebassin, såfremt dette er ledigt.

Håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 0,00 -100,00%
Sportsbassin pr. time 1.500,00 0,00 -100,00%
Svømmebane pr. time 250,00 0,00 -100,00%
Varmtbandsbassin pr. time 700,00 0,00 -100,00%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2018 2019 2018-2019 LOV

Svendborg Bibliotek:

Børn (under 16 år):
Overskridelse af lånetiden 5,00 10,00 100,00%
1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 55,00 450,00%
2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 55,00 175,00%
3. hjemkaldelse efter 31 dage 50,00 120,00 140,00%

Voksne

Overskridelse af lånetiden 10,00 20,00 100,00%
1. hjemkaldelse efter 1 uge 40,00 120,00 200,00%
2. hjemkaldelse efter 3 uger 100,00 120,00 20,00%
3. hjemkaldelse efter 31 dage 230,00 230,00 0,00%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.

Svendborg Musikskole: Skoleår Skoleår
2018/2019 2019/2020

Forældre Barn Rytmik, musikalsk legestue     md. 171,00 173,00 1,17%

Musikværksted /blæserforskole     md. 171,00 173,00 1,17%
Musik og bevægelse/Musikalsk Grundskole     md. 171,00 173,00 1,17%
Rytmeskole 30 min.     md. 139,00 141,00 1,44%

Kor     md. Gratis Gratis
Musik Workshop hold 310,00 314,00 1,29%
Hørelære     md. 85,00 86,00 1,18%

Eneundervisning 20 min.     md. 350,00 355,00 1,43%
25 min.     md. 441,00 447,00 1,36%
30 min.     md. 525,00 532,00 1,33%

Talentlinie 40 min.     md. 584,00 591,00 1,20%

Holdundervisning (3 elever sammen) 30 min.     md. 208,00 211,00 1,44%
Holdundervisning (2 elever sammen) 30 min.     md. 303,00 307,00 1,32%
Familie - instrumentalunderv. (1 barn/1 voks) 30 min.     md. 525,00 532,00 1,33%

Sammenspil     md. Gratis Gratis
Sammenspil for elever,  der ikke 
modtager undervisning i musikskolen     md. 139,00 141,00 1,44%

Instrumentleje     md. 127,00 129,00 1,57%
Copyright afgift - engangsudgift Pr. år 106,00 108,00 1,89%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.



BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2018 2019 2018-2019 LOV

Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om 
lov om Det centrale personregister §51
Bopælsattest stk. 75,00 75,00 0,00% x
Adresseforespørgsel stk. 75,00 75,00 0,00% x

Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift stk. 200,00 200,00 0,00% x
jvf. lov om offentlig sygesikring §5 stk. 3.

Vielse - hvis ingen af parterne har bopæl her i landet
Jvf. justitsministeriets bekendtgørelse om  brugerbetaling inden for det stk. 870,00 870,00 0,00% x
familieretslige område
 
Pas:
A-Pas (18-64år) stk. 627,00 627,00 0,00% x
B-pas (12-17 år) stk. 142,00 142,00 0,00% x
B-pas (0-11 år) stk. 115,00 115,00 0,00% x
C-pas (over 65 år) stk. 377,00 377,00 0,00% x
Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 600,00 600,00 0,00% x
Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 115,00 115,00 0,00% x
Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 350,00 350,00 0,00% x

Kørekort:
Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv - 
og kørelærer fornyelse stk. 280,00 280,00 0,00% x
Midlertidigt erstatningskørekort stk. 170,00 170,00 0,00% x
Fornyelse (ny lov pr. 1/7-17) stk. 130,00 130,00 0,00% x
Internationalt kørekort stk. 25,00 25,00 0,00% x
Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 120,00 120,00 0,00% x
Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 0,00 0,00 x

Teori- og køreprøve stk. 600,00 600,00 0,00% x
Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse) stk. 890,00 890,00 0,00% x
Tillægsprøve B/E prøve stk. 280,00 280,00 0,00% x
Kørelærer-prøve stk. 340,00 340,00 0,00% x



UDVALGET FOR BØRN OG UNGE

FORÆLDRE- ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
BETALINGS- TAKST TAKST VED
ANDEL 2018 2019 2018-2019 LOV

Dagplejeplads:  
0- 2 årige 25% pr.md i 11 mdr. 2.738,00 2.852,00 4,16% x

Vuggestueplads:
0- 2 årige 25% pr.md i 11 mdr. 3.357,00 3.293,00 -1,91% x

Børnehaveplads:
3 - 5 årige 25% pr.md i 11 mdr. 1.849,00 1.820,00 -1,57% x

Overgangsplads april - juli:
3 - 5 årige 25% pr.md i 3 mdr. 1.849,00 1.820,00 -1,57% x

Frokostordninger 100% Pr. md i 11 mdr. 586,00 593,00 1,19% x

Klubber 
Svendborg Juniorklub 
  - Afdeling Holbøllsminde 20% pr.md i 11 mdr. 343,00 348,00 1,46% x
  - Afdeling Centrum 20% pr.md i 11 mdr. 343,00 348,00 1,46% x
  - Aften 100,00 100,00 0,00%

Skolefritidsordning 
Heldagsmodul 91,70% pr.md i 11 mdr. 1.555,00 1.544,00 -0,71%
Formiddagsmodul 91,70% pr.md i 11 mdr. 671,00 666,00 -0,75%



SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

TAKST TAKST VED

2018 2019 2018-2019 LOV

Tandplejen

Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 520,20 0,00 -100,00% x

Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 1.932,90 0,00 -100,00% x

Taksterne fastsættes fra centralt hold og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Pensionisters betaling for madservice  (se bilag sidst i dokumentet)
Almindelig hovedret (max.pris ifølge lovgivning: 54 kr.) portion 47,50 49,00 3,16%
Lille hovedret portion 42,50 43,50 2,35%

Biret portion 14,50 15,00 3,45%

Hoved- og biret portion 62,00 64,00 3,23%

Frokostanretning portion 27,00 28,00 3,70%

Dagcenter  kørsel  - tur/retur dag 36,00 36,50 1,39%

Betaling for serviceydelser på gæsteophold

(forplejningen) max. dag 125,00 126,50 1,20%

Pårørendeboliger dag 110,00 111,50 1,36%

Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden)

Boligareal i m²

Aldersro 10 6 75 4.770,62 4.800,20 0,62%
-               1, 7 76 4.836,40 4.866,39 0,62%
-              2, 3, 4, 5 81 5.164,16 5.196,18 0,62%

Aldersro   8 2, 7 59 3.951,76 4.019,34 1,71%
- 3, 4, 5, 6 62 4.145,81 4.216,70 1,71%
- 1, 8 71 4737,74 4.818,76 1,71%

Aldersro   6 4 73 4.642,37 4.671,15 0,62%
- 2, 7 76 4.839,68 4.869,69 0,62%
- 3, 6 77 4.904,36 4.934,77 0,62%
- 1, 8 80 5.103,86 5.135,50 0,62%

Aldersro   4 St. 3, 4, 5 71 4.520,69 4.548,72 0,62%
- 1. sal, lejl. 4, 5, 6 71 4.520,69 4.548,72 0,62%
- 2. sal, 4, 5, 6 71 4.520,69 4.548,72 0,62%
- st. 2, 1. sal 3, 2. sal 3 76 4.847,36 4.877,41 0,62%
- 1. sal 1, 2, 2. sal 1, 2 77 4.912,03 4.942,48 0,62%

Ingen huslejestigning. Forhøjelsen på kr. 3.577 tages fra over-/underskudskontoen

Vindeby Pilevej 27-29 Alle lejemål 60 4.529,71 4.529,71 0,00%

Vindeby Pilevej 26 Lejl. 1, 4 65 4.736,30 4.806,87 1,49%
- Lejl. 2, 3 64 4.664,00 4.733,49 1,49%

Lejl. 5-21 73 5.888,20 5.975,93 1,49%
Lejl. 22-28 - gæsteboliger 70 4.991,80 5.066,18 1,49%

Tingmarken Husleje ekskl. vand 67 4.667,20 4.712,94 0,98%

Ingen huslejestigning. Vi vi er færdig med at afvikle underskud på drift, stigningen på driftomkostninger kan dækkes ind her.

Caroline Amalie Vej 13

St. 1 St. lejl. 1 75 6.216,51 6.260,03 0,7%

St. 2 St. lejl. 2 61 5.053,82 5.089,20 0,7%

St. 3 St. lejl. 3 67 5.551,81 5.590,67 0,7%

St. 4 St. lejl. 4 58 4.804,82 4.838,45 0,7%

St. 5 St. lejl. 5 59 4.902,61 4.936,93 0,7%

St. 6 St. lejl. 6 63 5.235,80 5.272,45 0,7%

St. 7 St. lejl. 7 84 6.962,46 7.011,20 0,7%

St. 8 St. lejl. 8 71 5.884,16 5.925,35 0,7%

St. 9 St. lejl. 9 77 6.384,84 6.429,53 0,7%

St. 10 St. lejl. 10 55 4.560,90 4.592,83 0,7%

St. 11 St. lejl. 11 65 5.389,48 5.427,21 0,7%

St. 12 St. lejl. 12 64 5.306,10 5.343,24 0,7%

St. 13 St. lejl. 13 57 4.726,61 4.759,70 0,7%

St. 14 St. lejl. 14 67 5.552,87 5.591,74 0,7%

St. 15 St. lejl. 15 67 5.552,87 5.591,74 0,7%
1.1 1. sal, lejl. 1 60 5.332,49 5.369,82 0,7%
1.2 1. sal, lejl. 2 60 5.332,49 5.369,82 0,7%
1.3 1. sal, lejl. 3 62 5.510,80 5.549,38 0,7%
1.4 1. sal, lejl. 4 54 4.845,49 4.879,41 0,7%
1.5 1. sal, lejl. 5 60 5.343,69 5.381,10 0,7%
1.6 1. sal, lejl. 6 60 5.343,69 5.381,10 0,7%
1.7 1. sal, lejl. 7 56 5.008,37 5.043,43 0,7%
1.8 1. sal, lejl. 8 61 5.424,07 5.462,04 0,7%
1.9 1. sal, lejl. 9 66 5.839,76 5.880,64 0,7%
1.10 1. sal, lejl. 10 59 5.260,11 5.296,93 0,7%
1.11 1. sal, lejl. 11 55 4.927,99 4.962,49 0,7%
1.12 1. sal, lejl. 12 59 5.260,11 5.296,93 0,7%
1.13 1. sal, lejl. 13 57 5.094,05 5.129,71 0,7%
1.14 1. sal, lejl. 14 59 5.260,11 5.296,93 0,7%
1.15 1. sal, lejl. 15 57 5.094,05 5.129,71 0,7%
1.16 1. sal, lejl. 16 64 5.683,21 5.722,99 0,7%
2.1 2. sal, lejl. 1 - gæstebolig 43 3.565,40 3.590,36 0,7%
2.2 2. sal, lejl. 2 - gæstebolig 43 3565,54 3.590,50 0,7%
2.3 2. sal, lejl. 3 - gæstebolig 45 3733,37 3.759,50 0,7%
2.4 2. sal, lejl. 4 - gæstebolig 37 3068,39 3.089,87 0,7%
2.5 2. sal, lejl. 5 - gæstebolig 42 3484,27 3.508,66 0,7%
2.6 2. sal, lejl. 6 - gæstebolig 45 3733,37 3.759,50 0,7%



SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

TAKST TAKST VED

2018 2019 2018-2019 LOV

Ingen huslejestigning. Stigningen i driftudgifter kan optages af det underskuddet fra tidligere år, som er nedbragt:

Syrenvej 24 1 til 6 67 5.679,70 5.679,70 0,0%
- 15 til 21 64 5.425,20 5.425,20 0,0%
- 7-13 og 23-29 65 5.508,90 5.508,90 0,0%
- 22 68 5.763,40 5.763,40 0,0%
- 14 og 30 69 5.856,10 5.856,10 0,0%
- 31-39 70 5.934,20 5.934,20 0,0%

Østergade Alle lejemål 65 4.474,60 4.559,62 1,9%
6 lejemål har fået renoveret køkkenØstergade 15D, E, F 65 4.766,30 4.856,86 1,9%

Kærvej 8 (tidl. Damgården) 8 65 4.803,40 4.894,66 1,9%
1, 7 66 4.808,90 4.900,27 1,9%

- 2, 4, 22 68 4.877,70 4.970,38 1,9%
- 9 69 4.947,60 5.041,60 1,9%
- 3, 10, 11 70 5.016,30 5.111,61 1,9%

- 5, 6, 13, 14, 15, 18 71 5.084,00 5.180,60 1,9%

- 12, 17, 23 72 5.151,60 5.249,48 1,9%
- 16, 20, 24 73 5.223,70 5.322,95 1,9%
- 19 74 5.290,23 5.390,74 1,9%

- 21 76 5.441,10 5.544,48 1,9%

Ingen huslejestigning:

Bjerreby Møllebakke Husleje ekskl. Vand 65 5.237,20 5.237,20 0,0%

Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål 67 5.248,40 5.269,39 0,4%

Bergmannsvej 15 F Renoveret køkken 67 5.541,80 5.563,97 0,4%

Bergmannsvej 17 5, 12 58 4.591,12 4.609,48 0,4%

- 11 59 4.665,20 4.683,86 0,4%

- 2, 3, 6, 7, 23-29, 31 60 4.745,50 4.764,48 0,4%

- 1, 8, 10, 21, 30 61 4.825,80 4.845,10 0,4%

- 9 62 4.923,00 4.942,69 0,4%

- 32 63 4.980,20 5.000,12 0,4%

- 4,15-20, 22 68 5.393,20 5.414,77 0,4%

Mærskgården Eghavevej 4-34 58 5.466,00 5.466,00 0,0%

Eghavevej - ny renoveret bad 6.066,00 6.066,00 0,0%

Det meste af stigningen skyldes beboernes ønske til ekstra rengøring af køkken og fællesrum:

Skovbrynet 3 Alle på 1. sal 57 5.020,38 5.155,93 2,7%

Alle i stueetagen 60 4.770,94 4.899,76 2,7%

Er i proces - klar inden 2. behandling:

Skovsbovej 103 B, H, E, M 60 5.225,45 0,00 -100,0%

Husleje ekskl. Vand A, C, D, F, G, K, L, N 62 5.396,97 0,00 -100,0%

Er i proces - klar inden 2. behandling:

Trappebæksvej 54-60 8 lejemål 56 4.002,14 0,00 -100,0%

Er i proces - klar inden 2. behandling:

Hyttebyen 5 lejemål 49 4.470,31 0,00 -100,0%

Ingen huslejestigning. Driftsudgiftsstigningen dækkes af overskudskontoen:

Hostrupvej 1 1A-8A 60 5.293,49 5.293,49 0,0%
1B-12B 75 6.432,63 6.432,63 0,0%
1C-10C 75 6.567,39 6.567,39 0,0%
1D-10D 75 6.598,01 6.598,01 0,0%
1E-10E 75 6.567,39 6.567,39 0,0%
1F-8F 75 6.567,39 6.567,39 0,0%

Ingen huslejestigning. Vandudgiften sættes ned og kan dække de driftsomkoststigninger der er:

Svendborgvej 16 16A, lejl.3.11, 16B, lejl. 3.10 54 4.774,50 4.774,50 0,0%
- 16A, lejl. 3.12 66 6.024,33 6.024,33 0,0%
- 16A, lejl.3.13 62 5.667,23 5.667,23 0,0%
- 16A, lejl.3.14 56 5.131,59 5.131,59 0,0%
- 16B, lejl. 1.1, 2.1 52 4.774,50 4.774,50 0,0%
- 16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, 3.9 51 4.685,23 4.685,23 0,0%



ØKONOMIUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2018 2019 2018-2019 LOV

Årsabonnement pr. udvalg/Byråd 700,00 700,00 0,00%

Inkasso:
Rykker for restancer med udlægsret 250,00 250,00 0,00% X

Rykker for restancer uden udlægsret 100,00 100,00 0,00%
Rykker for cpr. aftaler 100,00 100,00 0,00%
Rykker vedr. miljøkontrollen 100,00 100,00 0,00% X
Rykker for husleje 250,00 250,00 0,00% X

Gebyr for underretning om udlæg pr. 1/1-18 0,00 400,00 X
Retsafgift minimum takst 300,00 300,00 0,00% X
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Redegørelse vedr. beregning af madpriser fra Det Gode Madhus for 2019 
 
Prisen for madservice i 2019, jf. takstblad, er beregnet på baggrund af Det Gode Madhus’s 
regnskab for 2017 sammenholdt med antal solgte retter i 2017. Herefter er prisen fremskrevet 
til 2019-niveau. Jf. beslutning på SSU-møde d. 30. september 2015 er der indregnet 2 kr. i 
tilskud pr. hovedret gennem ældremilliarden. 
 
Prisen for en hovedret i 2019 er beregnet til 49,00 kr. Dette er en stigning på 1,50 kr. ift. 
2018. Nedenstående oversigt viser priserne på madservice for 2019 og i tidligere år. 
  
Madservicepriser (årets priser): 
Madpriser pr. ret 2016 2017 2018 2019* 

Hovedret 46,00 46,50 47,50 49,00 
Lille hovedret 41,50 42,00 42,50 43,50 
Biret 14,00 14,00 14,50 15,00 
Frokostanretning      - 26,50 27,00 28,00 
Hoved- + biret 60,00 60,50 62,00 64,00 

*) Den lovgivne maksimumspris for 2019 er endnu ikke udmeldt, men ifølge reglerne på området vil det være 2018-
prisen fremskrevet med satsreguleringsprocenten. Maksimumsprisen i 2019 vil dermed være 54 kr. pr. hovedret. 
 
Forklaring på prisstigningen: 
Stigningen i madpriserne fra 2018 til 2019 ligger på omkring 3 %, hvilket er ca. 1 procentpoint 
højere end den almindelige pris- og lønfremskrivning, jf. KL. 
 
Denne stigning skyldes stigende udgifter i 2017 på Det Gode Madhus kombineret med faldende 
indtægter (færre solgte retter). De stigende udgifter skyldes bl.a. øget tilsyn på 
fødevarevirksomheder og stigende råvarepriser, og desuden er mængden af produceret 
specialkost stigende. Udviklingen fra 2016 til 2017 (normalkost) fremgår af nedenstående 
tabeller. 
 
Udvalgte 
udgiftsposter (i 1.000 
kr.) 

2016 2017 Stigning fra 
2016 til 2017  

Råvarer  5.070  5.304    4,6 % 
Levnedsmiddelkontrol      59    170  288 % 
Emballage    667    730    9,4 % 
Inventar/reparationer    392    509  29,8 % 

 
 
Salg pr. år (antal 
retter) 

2016 2017 Fald fra 2016 
til 2017  

Hovedretter* 311.335  310.795   -0,2 % 
Biretter 176.150 168.423  - 4,4 % 

*) Hovedretterne består af både ”almindelig hovedret” og ”lille hovedret”, hvor almindelig hovedret udgør lidt under 
halvdelen. 
 
Det forventes, at udgiftsniveauet i 2018 vil ligge på samme høje niveau som i 2017, dvs. de 
forøgede udgifter i 2017 var ikke engangsudgifter. 
 



Antal solgte retter forventes ligeledes at ligge på nogenlunde samme niveau i 2018 som i 
2017. 
 
Personale og produktion: 
Der er 20 faste medarbejdere i Det Gode Madhus, heraf 3 chauffører, 2 HK’ere og 1 leder, dvs. 
i alt 14 personer i produktionen (13 personer omregnet til fuldtidsansatte), hvortil kommer 5-6 
elever.   
 
Der blev effektiviseret i produktionen og afskediget to medarbejdere i 2016 for at få udgifter 
og indtægter til at balancere. Det vurderes, at det med det nuværende antal medarbejdere er 
muligt at bevare en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet fortsat er i fokus, og med det 
udgangspunkt vil det ikke være muligt at skære yderligere i personalet. Idet der er tale om en 
produktionsvirksomhed, hvor visse funktioner har karakter af samlebåndsarbejde, vil en 
rationel drift ikke kunne ske, uden at alle stationer ved eksempelvis pakkebåndet er besat. 
 
Der produceres i Det Gode Madhus dagligt 12 forskellige retter (normalkost), som borgeren 
kan vælge imellem. Mulighederne for at skære ned i antal af retter er drøftet, men det 
vurderes, at antallet af forskellige retter skal reduceres meget kraftigt, hvis det skal give 
mulighed for at spare f.eks. én stilling i produktionen. Dette vil kunne påvirke salget negativt. 
Desuden vil færre retter kunne resultere i et øget behov for specialkost, idet valgmuligheden 
for borgeren ift. f.eks. retter, der er nemme at tygge, vil blive reduceret.  
 
Omkring 25 % af produktionen i Det Gode Madhus er specialkost, hvor noget specialkost 
fremstilles i blot et par enkelte portioner pr. dag. Fremstillingen af specialkosten er dyrere end 
normalkosten. Alle borgere betaler samme pris for maden, uanset om der er tale om normal- 
eller specialkost. Specialkosten fremstilles til den enkelte, så den lever op til den enkeltes 
behov, idet der er evidens for, at god ernæring dels kan forhindre indlæggelser og dels giver 
borgeren en højere livskvalitet og bedre mulighed for at mestre eget liv. Desuden produceres 
lægeordineret specialkost eksempelvis gluten- og/eller laktosefri. 
 
Det vil være muligt at øge produktionen af normalkost uden væsentlige ændringer i antal 
personale, og der arbejdes derfor målrettet med at forsøge at skabe ekstra salg ved at øge 
kendskabet til maden fra Det Gode Madhus. F.eks. er det muligt for borgere at bestille en 
gratis prøvesmagning / prøvepakke, og ved de forebyggende arrangementer for 65, 75 og 80 
årige tilbydes borgerne at få et gratis måltid mad med hjem. Desuden har sygeplejerskerne 
fokus på at gøre borgerne opmærksom på muligheden for gratis at prøve maden fra Det Gode 
Madhus, bl.a. i forbindelse med opfølgende besøg efter indlæggelse. 
 
Det skal bemærkes, at indførelse af økologi og de økonomiske konsekvenser forbundet hermed 
ikke indgår i dette notat. 
 
Hvis prisen skal sættes ned? 
En prisnedsættelse på f.eks. 1 kr. på almindelig hovedret (fra 49 kr. til 48 kr.) og 0,50 kr. på 
lille hovedret, biret og frokostanretning vil koste 0,4 mio. kr. i budgettilførsel til Det Gode 
Madhus. Stigningen i madpriser fra 2018 til 2019 vil i så fald komme til at ligge under den 
almindelige fremskrivningsprocent fra KL. 
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Kontaktoplysninger 

Befolkningsprognosen 2018-2031 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med 

Svendborg Kommune, marts 2018. 

 

Spørgsmål til befolkningsprognosen kan rettes til: 

Mikkel Næsvang, Svendborg Kommune, mail: mikkel.nasvang@svendborg.dk 

mailto:mikkel.nasvang@svendborg.dk


 

  Side 3 af 25

  

  

  

 

 

Indhold 

 
Indledning og baggrundsdata ......................................................................................... 4 

 

Befolkningsprognosen 2017 – afvigelser og udvikling ........................................................ 6 

 

Boligprogram 2018 – 2030 ............................................................................................ 9 

 

Befolkningsprognose 2018 – sammenfatning ................................................................. 11 

 

Sammenligning af Befolkningsprognosen 2018 ............................................................... 15 

 

Tema 2018: Almene boliger…. …………………………………………………………………………………………………..17 

 

Bilag: Udspecificeret befolkningsudvikling ...................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Side 4 af 25

  

  

  

 

 

 

Indledning og baggrundsdata 

Svendborg kommune udarbejder hvert år, i samarbejde med Cowi, en befolkningsprognose der 

beskriver forventningerne til den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosen anvendes bl.a. til 

overordnet kapacitetsmæssig planlægning af aldersrelaterede serviceområder. Den er grundlaget 

for input i forskellige budgetmæssige demografimodeller, samt i klasse- og elevtalsprognosen på 

skoleområdet. Derudover anvendes prognosen ad hoc, i forskellige andre sammenhænge. 

  

Baggrundsdata til befolkningsprognosen er, for det første, kommunens historiske data fra de 

seneste år. Befolkningens udvikling og bevægelser i de forgangne år, anvendes til at beregne 

fødsler (fertilitet), dødsfald (mortalitet) og flyttemønstre, herunder bl.a. også andelen af eksterne 

tilflyttere til nye boliger. Prognosen opdeler kommunen i 240 geografiske basisområder, som 

kategoriseres i 14 forskellige parameterområder. Et parameterområde er et område med identiske 

træk, f.eks. flyttemønstre eller fertilitet, og anvendes til at give mere præcise bud på udviklingen i 

de enkelte områder, end hvis man blot havde fremskrevet en tendens på kommuneniveau. 

Eksempler på parameterområder er ”Landområde”, ”Parcelhuskvarter”, ”Plejehjem” osv.  

Da befolkningsprognosen opererer med relativt små basisområder, betyder det at man kan summe 

disse områder til forskellige relevante niveauer, f.eks. skoledistrikter eller områder i forbindelse 

med kommuneplanen 

 

For det andet består prognosens baggrundsdata af kommunens boligprogram. Den historiske 

udvikling, viser en generel tendens til befolkningsudtynding, fra den eksisterende boligmasse (dog 

ikke i 2016 og 2017). Det vil sige, at der bor stadig færre personer pr. husstand, eller at boligerne 

står tomme i længere tid. Fortsætter tendensen, er det derfor en forudsætning for 

befolkningstilvækst, at der bygges nye boliger. Boligudbygning er en væsentlig faktor både i 

forhold til kommunens samlede befolkning, men også i forhold til befolkningens geografiske 

placering i kommunen. Boligprogrammet udarbejdes af Planafdelingen og er derfor i 

overensstemmelse med deres forventninger til det fremtidige boligbyggeri i Svendborg Kommune.  
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Det bør bemærkes, at når der i befolkningsprognosen anvendes historiske data vedr. 

befolkningsudviklingen i 2017, så er der tale om opgørelser pr. 31.12.2017. Derfor forekommer 

der afvigelser ift. Danmarks Statistiks officielle befolkningstal som opgøres pr. 01.01.2018. 

Ligeledes forekommer der efterregulering af tallet, hvorfor der, alt andet lige, vil opstå en 

difference på baggrund af forskel i udtrækstidspunkt. Samlet set, er der er afvigelse på 9 personer 

vedrørende den samlede udvikling i 2017. 
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Befolkningsprognose 2017 – afvigelser og udvikling 

Som beskrevet ovenfor indgår der forskellige forudsætninger i befolkningsprognosen.  

Prognosens præcision afhænger derfor af, i hvor høj grad disse forudsætninger holder. 

Udviklingen de seneste år, herunder finanskrise, boligmarkedet mv. har gjort det yderst vanskeligt 

at spå om f.eks. flyttemønstre og boligbyggeri, hvilket behæfter forudsætningerne med en del 

usikkerheder. Nedenstående tabel opsummerer de faktiske bevægelser for 2017 og sammenligner 

dem med prognosen for 2017, som blev udarbejdet for et år siden. 

 

 
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose. 
Bemærk: Tabellen viser forskellen mellem prognosen og faktisk udvikling i 2017, ikke udviklingen fra 2016-2017. 

 
 

 



 

  Side 7 af 25

  

  

  

 

Som det kan ses af tabellen, så er den samlede udvikling for 2017 stort set som forventet.  

Ligesom sidste år, ligger tilflytningen til kommunen væsentligt over fraflytningen. Samtidig har vi 

haft et fødselsunderskud på 84 personer (lidt mindre end forventet), hvilket giver en samlet vækst 

i folketallet på 183 personer, som er lidt mindre end forventet i sidste års prognose.   

Selv om den samlede udvikling er stort set som forventet, dækker tallet over flere underlæggende 

afvigelser. Primære afvigelser i antagelserne med hensyn til prognosen er: 

 Færre flygtninge (forskel = 42) 

 Færre nye boliger (forskel = 32) 

Pr. 31.12.2017 var der i alt registreret 58.689 personer i Svendborg kommune, hvilket anvendes i 

prognosen som primo tal for 2018 (Danmarks statistiks officielle tal pr. 01.01.2017 er 58.698). 

En væsentlig årsag til at folketallet stiger er bl.a. at ”vandringsbalancen” overfor udlandet også i 

2017, var mere positiv end normalt. De seneste 10 år har der i gennemsnit været et årligt 

”nettovandringsoverskud” på ca. 160 personer. I 2017 lå det ca. på dette niveau med 179 

personer. Nedenfor ses en tabel over udvikling i folketal, fordelt på statsborgerskaber (de største 

ændringer) 

 
 Data stammer fra Danmarks Statistik (FOLK1B) 
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Børnetallet er ligeledes noget som kontinuerligt er i fokus, bl.a. på grund af den mere langsigtede 

udvikling, særligt ift. kapacitetsplanlægning. Nedenstående tabel viser den faktiske udvikling, for 

de relevante aldersgrupper for dagtilbud og skoler. 

 

Udvikling i børnetal  

Aldersgrupper 01.01.2017 01.01.2018    Difference 

0-2 år 1484 1544 60 

3-5 år 1694 1636 -58 

6-16 år 7540 7445 -95 

I alt 10718 10625 -93 
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 
 

Som det kan ses, er der i 2017 sket et mindre fald i antallet af 0-16 årige. Dette hænger primært 

sammen med, at relativt store årgange ”forlader” aldersgruppen (de bliver 17 år), mens relativt 

små årgange tilgår aldersgruppen (nyfødte). Faldet i børnetallet på 93 personer (0-16 år). 

 

Igen i 2017 har Svendborg kommune haft en positiv flyttebalance i forhold til de 0-16 årige. 

Kommunen har traditionelt haft en nettotilflytning af børn, men denne udvikling har både i 2015 

og 2016 samt nu i 2017 været særlig gunstig. 

 
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 

 

Bilag 1, bagerst i dokumentet, indeholder en tabel med forskellige aldersgrupperinger. Her kan 

man ligeledes se den forventede udvikling i aldersgrupperne helt frem til år 2031. 
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Boligprogram 2018 - 2030 

Størstedelen af de nye boliger i boligprogrammet, opføres i starten af perioden, da planerne for 

boligbyggeriet de førstkommende år normalt er kendt, mens det på længere sigt er mere usikkert, 

hvor meget der bygges. 

Som nedenstående tabel viser, så ”topper” boligprogrammet i årene 2019 og 2020, bl.a. fordi en 

række almene byggerier forventes at ligge i disse år.     

 

 
Data stammer fra Svendborg kommunes eget boligprogram 
 

I perioden frem til 2030 forventes der i gennemsnit et årligt boligbyggeri på 164 boliger, fordelt 

primært på parcel-, række- og etagebyggeri. På baggrund af historiske data forudsættes der en 

tilflytning til nye boliger (husstandsstørrelse) på 3,01 pr. parcelhus, 1,93 pr. rækkehus og 1,97 pr. 

etagebolig.  

Som det kan ses i nedenstående graf, ligger forventningerne til det fremtidige niveau for 

nybyggeri, lidt under niveauet fra før finanskrisen, som i gennemsnit lå på over 200 nye boliger 

årligt. 

 

Det skal bemærkes, at det er utrolig vanskeligt at forudsige det fremtidige boligbyggeri, da det 

langt hen af vejen beror på privat initiativ. Svendborg kommune har stor indflydelse på de rammer 

der er for byggeriet, herunder udstykning af attraktive byggegrunde mv., men det er stadig det 

private initiativ som er drivkraften. Ovenstående boligprogram, er således udarbejdet på baggrund 

af de generelle kommuneplansrammer, den historiske udvikling og med en forventning om at 

aktiviteten på boligmarkedet øges de kommende år. Udviklingen de sidste 3 år viser, trods et lavt 

niveau for boligbyggeriet, at både tilflytning og fraflytning for kommunen er steget, hvilket kan 

indikere, at der også i de kommende år, vil være en større aktivitet på boligmarkedet, herunder 

også i forhold til nybyggeri. 
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Data stammer fra Svendborg kommunes boligprogram 2018  
 

Ligesom man i prognosen forudsætter, hvor mange personer der tilflytter de enkelte boligtyper, så 

forudsætter man ligeledes andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger, dvs. hvor stor en andel der 

kommer fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere er generelt sat til 25 procent, med 

nogle enkelte undtagelser, bl.a. er ”gammel Egebjerg Kommune”, sat til 15 procent og 

Tankefuldområdet til 50 procent. Det er bl.a. gjort på baggrund af den historiske analyse af 

tilflytninger til nye boliger i områderne.  
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Befolkningsprognose 2018 - sammenfatning 

Samlet forventes der i prognoseperioden 2018-2030, en positiv vækst i folketallet. 

Det samlede folketal forventes at blive på 60.493 personer i år 2031, hvilket ligger godt 1800 

personer over det nuværende folketal. Befolkningsudviklingen forventes, at være stødt stigende i 

hele perioden. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige 

aldersgrupper. 

 
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 2018 

 

Som det ses, så forventes den aldersmæssige sammensætning af befolkningen, at forskyde sig en 

hel del i prognoseperioden. I nedenstående tabel ses udviklingen på 3 overordnede grupper: 
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 Andelen af 0-16 årige som i dag udgør 18,1% af befolkningen forventes at ville falde til 

17,1% i år 2031., da antallet falder fra 10.625 til 10.368.  

 

 For de 17-66 årige (normalt betegnet ”de erhvervsaktive”), forventes et fald fra 36.337 i 

dag, til 34.760 personer i år 2031. Det betyder at denne aldersgruppe i år 2031 vil udgøre 

57,5% af befolkningen, mod de 62% som de udgør i dag. 

 

 Den ældre del af befolkningen forventes modsat at stige i antal. Prognosen forudser at 

antallet af 67+ årige vil gå fra 11.736 i dag til 15.365 personer i år 2031. Således stiger 

andelen fra 20% til 25,4% 

 

Ændringerne i alderssammensætningen har betydning for kommunens langsigtede planlægning 

bl.a. i forhold til antallet af daginstitutioner, skoler, plejehjem, skattegrundlag osv.  

 

Den skitserede udvikling i alderssammensætningen kan suppleres med prognosens forudsigelser af 

befolkningens geografiske placering. Den geografiske udvikling hænger nøje sammen med 

kommunens boligprogram, hvilket bevirker at der kommer interne geografiske forskydninger af 

befolkningen.  

 

Som det kan ses af nedenstående, så vil særligt Vestre skoles distrikt, samt i mindre grad 

Rantzausminde og Ørkildskolen opleve vækst i befolkningen. Primært Tåsinge forventes at have et 

fald i befolkningen. I de resterende distrikter forventes det, at befolkningen vil være stort set 

uændret eller have en relativ lille vækst. 
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 Befolkningsgrundlaget fordelt på skoledistrikter (udvikling 2018-2031) 

 
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.  
”Udvikling” viser den forventede udvikling i absolutte fra 2018-2031 

 

Ovenstående befolkningsudvikling indgår bl.a. som en del af forudsætningerne i Svendborg 

Kommunes klasse- og elevtalsprognose, der viser forventningen til antallet af skoleelever i 

kommunens folkeskoler. Udviklingen i befolkningens geografiske placering, vil derfor også komme 

til udtryk i de fremtidige elevtal på de enkelte skoler.  

 

Der er en særlig udfordring, i den prognosemæssige placering af flygtninge. Det er usikkert, hvor i 

kommunen de kommer til at bo, og da vi ikke kender den eksakte placering eller har en brugbar 

historik på området, er de i ovenstående tabel placeret under ”adm. adresser”.  Når de reelt har 

fået en konkret bolig, medregnes de naturligvis til det område, hvor de faktisk bor, i den først 

kommende prognose.  
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Skoledistrikter i Svendborg Kommune 
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Sammenligning af befolkningsprognosen 2018 

Nedenfor sammenlignes Svendborg kommune befolkningsprognose 2018, dels med sidste års 

prognose og dels med Danmarks Statistiks prognose fra 2017 (Danmarks Statistik har i skrivende 

stund (april 2018), endnu ikke offentliggjort deres prognose for 2018 og frem). 

 
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik 
Den BLÅ markering er den faktiske befolkning pr. 01.01.2018. Svb. Kommune ramte således 30 personer forbi og DS   
ramte 114 forbi. 

  

 

 
 
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik 

 

Som det kan ses, ligger folketallet i 2018 prognosen, for alle årene, lidt under niveauet i sidste års 

prognose. Det skyldes primært, at den positive udvikling i 2017 ikke var helt så kraftig som i 

2016. Således falder estimatet en smule, da prognosen bygger på et gennemsnit for en årrække.  
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Danmarks Statistiks prognose (2017) for folketallets udvikling, er væsentlig mere negativ end 

vores egen prognose for både 2017 og 2018, hvilket primært hænger sammen med, at Danmarks 

Statistik konsekvent anvender de sidste fem års til- og fraflytnings tendenser, som grundlag for 

deres fremskrivning. 

 

Danmarks Statistik havde i forudsigelserne, for den samlede befolkningsudvikling i 2017 i 

Svendborg kommune, en difference på 114 personer, mens Svendborg kommunes egen prognose 

viste en forskel på 30 personer. 
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Tema: Almene boliger 

Konjunkturerne er de senere år vendt på hovedet til fordel for det almene boligmarked. I 2013 

stod 160 lejemål tomme efter renovering af Skovparken. Oven i kom 67 nye lejemål, som FAB 

havde bygget i Tankefuld. I dag er der ikke en eneste almen bolig ledig i Svendborg. 

 

Der forventes en stigning på landsplan i den samlede befolkning, samt en udpræget flytning fra 

land til by – både til storbyerne, men også til de lokale hovedbyer. De mange tilflyttere til byerne 

skaber behov for flere boliger. Samtidig er der demografiske forskydninger, hvor blandt andet 

flere ældre presser boligbehovet opad, da de typisk bor færre i hver husstand. Urbaniseringen 

medfører dog, at efterspørgslen efter de nye boliger er ujævnt fordelt i landet. 

 

Kommunens ”Befolkningsprognose 2018” peger fra 2017 frem på en væsentlig stigning i 

befolkningstallet i Svendborg, hvilket hænger sammen med en forventet boligudbygning på 2135 

nye boliger i samme periode. Der forventes således et gennemsnitligt årligt byggeri på ca. 160 

boliger.  

 

Befolkningsmæssigt vil der især være en stigning blandt de ældre og der skal bygges mange 

boliger for at leve op til den forventede udvikling. Selv om investeringslysten er stigende generelt i 

samfundet, må man nok se i øjnene, at det ikke vil kunne klares alene ved private investeringer. 

Der vil være behov for at hjælpe til med almene boliger, også for at sikre et boligudbud til alle, nu 

hvor det almene marked er fuldt udlejet, og for at sikre blandede boligmiljøer. Dertil kommer, at 

der hele tiden skal være opmærksomhed på behovet for specialboliger som udslusningsboliger, 

boliger til borgere med fysiske og psykiske handicap, skæve boliger til hjemløse, startboliger til 

unge og botilbud efter serviceloven. 

 

Der vurderes at være behov for et samlet nybyggeri af almene boliger på mellem ca. 300 og 450 

nye boliger udover et samlet erstatningsbyggeri på ca. 175 boliger (nedlagte og solgte boliger i 

forbindelse med renoveringer), heraf 75-100 ungdomsboliger, 3-400 familieboliger og 50-100 

ældrevenlige boliger som bofællesskaber. 

 

 

 

 

 

   

Indenfor de næste tre år er det nu besluttet at 

bygge godt 300 nye almene boliger placeret på otte 
forskellige steder – de syv i Svendborg By og et i 
Stenstrup. Ca. 90 af boligerne bliver små boliger 

mindre end 55 m2, og som tjener et behov til 
singler og lavindkomstgrupper. De enkelte 
boliggrupper bliver blandet i størrelser, så der 

kommer en blandet befolkningsskare. 
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Bilag: Udspecificeret befolkningsudvikling 

 

Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr. 01.01               

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-2 år 1.544 1.583 1.597 1.615 1.631 1.645 1.663 1.676 1.685 1.688 1.690 1.689 1.685 1.679 

3-5 år 1.636 1.605 1.614 1.672 1.711 1.720 1.734 1.749 1.761 1.774 1.785 1.792 1.794 1.792 

6-16 år 7.445 7.377 7.348 7.237 7.151 7.072 7.013 6.942 6.912 6.881 6.843 6.852 6.878 6.897 

17-24 år 5.790 5.796 5.762 5.786 5.750 5.760 5.782 5.793 5.769 5.750 5.756 5.713 5.659 5.601 

25-39 år 8.675 8.682 8.755 8.786 8.826 8.887 8.952 8.982 8.968 8.977 9.011 9.017 8.984 8.960 

40-59 år 15.842 15.757 15.668 15.503 15.354 15.196 15.011 14.851 14.759 14.608 14.478 14.449 14.439 14.441 

60-74 år 12.114 12.171 12.186 12.253 12.230 12.196 12.264 12.330 12.393 12.503 12.519 12.414 12.357 12.250 

75-89 år 5.056 5.288 5.553 5.850 6.166 6.482 6.734 6.947 7.117 7.255 7.455 7.674 7.840 8.001 

90+ år 596 604 605 624 640 635 645 674 706 744 770 806 842 873 

I alt 58.698 58.863 59.089 59.326 59.459 59.594 59.796 59.944 60.069 60.178 60.306 60.407 60.477 60.493 

 

Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr. 01.01 (10 års interval) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-9 år 5.758 5.714 5.686 5.646 5.652 5.682 5.720 5.801 5.863 5.890 5.918 5.940 5.952 5.954 

10-19 år 7.264 7.253 7.239 7.264 7.210 7.161 7.103 7.005 6.897 6.833 6.776 6.742 6.708 6.669 

20-29 år 6.316 6.354 6.353 6.367 6.320 6.261 6.274 6.251 6.253 6.248 6.257 6.240 6.225 6.211 

30-39 år 5.752 5.721 5.799 5.819 5.886 5.980 6.045 6.086 6.083 6.097 6.134 6.140 6.115 6.095 

40-49 år 7.274 7.269 7.217 7.244 7.131 6.998 6.950 6.871 6.789 6.747 6.739 6.709 6.745 6.737 

50-59 år 8.568 8.488 8.452 8.259 8.223 8.198 8.061 7.980 7.969 7.861 7.739 7.740 7.694 7.703 

60-69 år 8.370 8.357 8.332 8.456 8.523 8.506 8.498 8.531 8.522 8.508 8.469 8.422 8.398 8.241 

70-79 år 6.227 6.440 6.634 6.794 6.915 7.014 7.159 7.233 7.264 7.314 7.364 7.379 7.382 7.498 

80-89 år 2.573 2.662 2.772 2.853 2.958 3.159 3.341 3.514 3.724 3.936 4.140 4.288 4.417 4.512 

90+ år 596 604 605 624 640 635 645 674 706 744 770 806 842 873 

I alt 58.698 58.863 59.089 59.326 59.459 59.594 59.796 59.944 60.069 60.178 60.306 60.407 60.477 60.493 
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Befolkningsprognose fordelt på alder pr. 01.01 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 513 511 521 527 532 537 544 547 548 548 548 547 546 544 

1 530 529 531 540 545 549 555 561 563 564 564 564 563 561 

2 501 543 545 547 554 559 564 569 574 576 577 577 577 575 

3 500 516 559 561 561 568 573 577 582 586 589 589 589 588 

4 562 513 530 570 571 571 579 583 587 591 596 598 598 597 

5 574 576 526 542 580 581 582 589 593 596 601 605 606 606 

6 605 584 588 538 553 590 592 592 599 602 606 610 614 615 

7 666 609 591 595 546 561 597 599 599 605 609 612 616 619 

8 654 671 617 600 604 555 571 605 607 607 613 617 620 623 

9 653 663 678 625 608 611 564 579 613 614 615 621 624 626 

10 699 660 667 683 630 613 617 570 585 618 620 620 625 628 

11 694 705 666 673 688 637 620 624 578 593 625 627 627 632 

12 706 695 709 671 677 692 642 626 629 584 599 630 632 631 

13 672 710 698 710 672 679 694 645 628 632 588 602 633 634 

14 698 680 717 705 716 679 686 701 652 636 640 597 611 640 

15 673 708 690 726 714 724 689 695 709 662 647 651 608 621 

16 725 693 726 709 743 731 741 706 712 726 681 666 669 628 

17 755 753 732 764 745 777 767 776 742 748 761 718 703 706 

18 832 798 806 786 811 794 825 816 822 791 797 809 768 754 

19 810 852 828 836 812 834 822 847 838 843 818 823 832 795 

20 775 766 793 779 779 760 780 768 789 781 784 767 769 775 

21 693 689 689 709 693 694 684 695 687 702 697 698 686 686 

22 658 649 644 649 656 645 648 640 647 641 653 648 648 640 

23 653 645 633 630 629 633 627 628 622 627 624 631 627 626 

24 614 645 638 632 624 623 628 623 623 618 623 620 624 621 

25 649 602 626 621 612 606 607 610 606 606 603 606 603 605 

26 594 619 584 604 595 588 585 585 587 583 584 581 583 580 

27 569 588 596 569 582 574 571 567 567 568 566 566 563 564 

28 584 569 584 592 566 577 571 567 564 563 565 563 562 559 

29 527 584 566 580 585 562 572 566 563 560 560 561 559 557 

30 489 538 587 570 580 584 565 574 568 565 562 562 562 560 

31 544 503 546 591 573 581 586 568 576 570 568 566 565 564 

32 583 556 522 563 603 586 595 599 582 589 584 582 579 577 

33 551 594 571 541 576 615 599 607 610 594 601 596 594 590 

34 530 563 607 584 554 588 626 610 617 620 605 611 606 603 

35 531 547 578 619 595 568 601 636 620 627 630 616 621 616 

36 572 545 563 592 630 607 582 613 646 631 638 641 626 631 



 

  Side 20 af 25

  

  

  

 

37 649 590 562 579 606 642 620 596 625 657 643 649 651 637 

38 623 656 600 573 588 614 649 628 604 632 663 649 655 657 

39 680 629 663 608 582 596 622 655 635 612 639 669 655 660 

40 627 688 639 672 618 593 607 632 664 643 621 648 676 662 

41 703 638 697 649 680 627 604 617 641 672 653 631 656 683 

42 783 711 647 705 656 687 636 614 626 650 679 661 639 663 

43 741 785 714 652 708 661 692 642 620 632 655 684 665 644 

44 687 749 791 723 661 716 671 700 652 631 642 664 692 673 

45 768 695 758 799 732 672 726 681 710 663 643 653 675 701 

46 771 771 702 763 802 737 679 731 688 716 670 650 661 681 

47 696 778 778 710 770 807 745 687 739 696 724 679 660 669 

48 753 702 784 784 718 775 812 751 695 745 704 730 687 668 

49 745 753 708 787 786 722 779 814 755 700 749 709 734 691 

50 846 750 760 716 793 792 730 785 819 761 708 755 716 741 

51 890 847 755 764 721 795 795 734 787 821 765 713 759 720 

52 844 890 849 759 768 726 799 799 738 790 824 769 718 763 

53 890 848 891 851 763 772 731 802 802 743 793 827 773 722 

54 890 887 848 891 852 766 775 735 804 803 746 795 828 774 

55 826 885 884 847 888 850 767 775 736 803 803 747 794 826 

56 839 825 884 882 846 886 850 768 776 738 803 803 748 794 

57 916 838 824 882 881 845 885 849 769 777 740 804 804 749 

58 800 918 840 826 883 882 846 886 851 773 781 744 806 806 

59 827 800 917 841 828 884 883 848 887 852 776 783 747 808 

60 912 827 803 917 842 829 885 884 849 888 854 779 786 750 

61 914 907 827 803 915 842 830 884 882 849 887 854 780 786 

62 866 912 905 827 804 914 843 831 885 883 850 887 854 781 

63 854 863 909 902 826 804 912 842 830 883 881 850 886 853 

64 898 847 857 902 896 822 801 907 838 827 879 877 846 881 

65 833 889 840 850 896 889 817 797 901 834 823 873 871 841 

66 753 828 882 834 845 890 884 813 793 895 830 819 869 866 

67 763 749 821 875 828 838 884 877 808 789 889 826 815 863 

68 791 756 741 812 866 820 830 875 869 801 783 881 819 807 

69 786 781 748 734 805 857 812 822 866 860 794 777 873 811 

70 824 777 772 740 728 797 848 804 814 857 852 787 770 864 

71 814 810 765 760 729 718 785 835 793 802 845 840 777 760 

72 771 798 795 751 747 718 707 773 822 781 790 833 828 766 

73 688 756 783 780 739 735 707 696 761 809 769 778 821 815 

74 647 673 738 766 763 723 720 692 682 745 793 754 763 805 

75 624 631 657 720 748 745 708 704 677 668 730 776 739 748 

76 511 609 616 640 703 730 727 691 688 662 653 714 759 722 

77 465 496 592 599 623 684 711 708 674 671 646 638 697 741 

78 457 451 481 574 581 605 663 690 687 655 652 628 620 678 
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79 426 439 435 464 553 560 584 640 666 663 633 630 608 600 

80 378 409 421 418 446 532 538 562 616 641 639 610 608 586 

81 378 361 391 402 400 427 508 514 537 588 613 611 585 582 

82 341 359 344 373 383 382 407 484 490 511 561 585 583 558 

83 308 320 339 324 352 362 361 384 457 462 483 530 554 551 

84 248 288 300 318 304 330 339 339 361 430 434 454 498 521 

85 206 228 266 277 294 282 305 314 314 335 399 403 421 463 

86 219 188 209 243 254 270 259 281 289 289 308 367 371 388 

87 198 196 169 188 219 229 244 234 254 262 263 280 333 337 

88 154 177 176 152 169 196 205 219 211 229 236 237 252 301 

89 143 136 157 157 136 151 175 182 195 188 204 211 212 226 

90 121 125 119 136 137 118 132 153 159 171 164 179 184 186 

91 102 103 107 102 116 117 102 113 130 136 147 141 154 158 

92 85 87 87 90 87 98 100 87 96 111 116 125 121 131 

93 65 71 72 72 75 73 82 83 72 80 92 97 105 101 

94 71 52 57 57 58 60 59 65 67 58 65 74 78 85 

95 45 56 41 45 45 46 48 47 52 54 47 52 60 62 

96 33 34 42 32 35 35 35 37 36 40 42 36 40 46 

97 21 25 26 32 24 26 26 27 28 28 30 32 28 31 

98 17 15 18 19 23 18 19 19 19 20 20 22 23 20 

99 36 37 36 38 39 44 43 44 44 45 47 47 50 52 

I alt 58.698 58.863 59.089 59.326 59.459 59.594 59.796 59.944 60.069 60.178 60.306 60.407 60.477 60.493 
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Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter pr. 01.01.         

                              

Issø - skolen                           

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-2 år 120 114 119 122 122 122 123 125 124 124 123 123 123 122 

3-5 år 107 118 117 124 122 124 126 128 128 129 129 129 129 128 

6-16 år 526 512 511 503 503 494 494 493 489 486 488 488 491 492 

17-24 år 355 359 344 332 325 325 322 321 323 323 318 315 311 307 

25-39 år 625 622 626 615 613 607 611 611 603 604 604 602 600 598 

40-59 år 1.166 1.161 1.152 1.143 1.126 1.111 1.099 1.078 1.074 1.049 1.032 1.023 1.016 1.013 

60-74 år 743 752 760 766 766 768 765 785 790 803 809 813 817 815 

75-89 år 327 331 348 363 378 394 416 430 440 455 471 480 490 504 

90+ år 29 34 38 42 44 44 46 50 53 58 59 61 65 67 

I alt 3.998 4.003 4.017 4.008 3.998 3.990 4.001 4.023 4.024 4.030 4.033 4.034 4.041 4.046 

                              

Rantzausminde Skole 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-2 år 84 94 103 109 118 124 129 133 136 137 140 142 143 143 

3-5 år 114 109 100 108 117 125 130 134 138 140 144 147 150 150 

6-16 år 575 570 568 556 545 546 539 539 535 530 534 540 549 553 

17-24 år 451 466 477 487 499 501 513 512 517 521 522 517 512 508 

25-39 år 516 553 584 619 655 683 707 722 733 739 753 760 766 766 

40-59 år 1.309 1.275 1.260 1.224 1.217 1.213 1.206 1.197 1.178 1.171 1.169 1.176 1.185 1.191 

60-74 år 1.375 1.355 1.309 1.288 1.272 1.235 1.221 1.209 1.215 1.204 1.199 1.169 1.147 1.132 

75-89 år 639 656 697 728 768 801 825 836 847 847 857 870 877 881 

90+ år 91 83 76 76 72 71 68 67 68 73 74 79 83 84 

I alt 5.154 5.160 5.175 5.194 5.263 5.299 5.338 5.350 5.366 5.363 5.392 5.401 5.410 5.407 

                              

Skårup Skole                           

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-2 år 106 92 94 95 98 101 104 106 108 108 108 108 108 108 

3-5 år 103 107 106 108 103 106 107 110 113 114 115 115 116 117 

6-16 år 626 599 566 546 535 509 492 483 477 476 468 466 467 472 

17-24 år 341 368 373 368 366 376 382 379 376 368 370 365 359 352 

25-39 år 497 486 493 500 513 527 536 539 549 551 557 556 555 558 

40-59 år 1.159 1.131 1.108 1.083 1.047 1.028 1.013 1.001 997 985 967 959 957 956 

60-74 år 699 728 735 747 761 771 776 783 790 795 807 801 789 787 

75-89 år 302 302 314 327 341 357 370 385 384 392 398 415 434 443 

90+ år 40 40 36 37 38 37 39 38 40 42 44 46 49 52 

I alt 3.873 3.853 3.824 3.812 3.802 3.812 3.820 3.823 3.834 3.830 3.835 3.831 3.833 3.845 
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Stokkebækskolen                         

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-2 år 134 142 132 135 139 141 144 146 146 150 151 151 151 150 

3-5 år 143 126 139 144 152 147 150 152 153 158 160 162 162 162 

6-16 år 734 712 705 680 664 657 646 629 618 621 615 618 620 625 

17-24 år 360 395 385 388 390 396 398 405 405 399 401 396 390 383 

25-39 år 707 704 714 709 717 724 730 735 738 751 756 762 759 757 

40-59 år 1.534 1.503 1.469 1.445 1.416 1.399 1.369 1.339 1.320 1.311 1.299 1.297 1.300 1.299 

60-74 år 1.090 1.088 1.087 1.087 1.095 1.093 1.106 1.114 1.106 1.106 1.106 1.090 1.083 1.067 

75-89 år 446 456 470 484 510 529 544 557 572 585 598 620 624 642 

90+ år 51 55 59 61 62 58 61 63 67 68 70 72 74 77 

I alt 5.199 5.182 5.160 5.133 5.146 5.144 5.147 5.139 5.126 5.150 5.156 5.168 5.163 5.163 

                              

Thurø Skole                           

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-2 år 70 79 80 80 82 83 83 83 83 82 82 82 83 82 

3-5 år 90 85 86 95 103 104 103 103 104 103 103 103 103 102 

6-16 år 502 498 499 488 483 488 485 477 481 477 475 477 477 477 

17-24 år 287 280 270 269 268 264 266 268 264 264 266 264 264 258 

25-39 år 362 371 369 371 386 393 396 395 393 389 392 392 392 387 

40-59 år 1.094 1.084 1.076 1.055 1.037 1.022 996 981 967 947 938 940 934 928 

60-74 år 1.000 990 973 959 955 948 952 944 959 974 958 944 931 924 

75-89 år 439 459 473 509 532 564 576 584 585 592 606 611 623 624 

90+ år 41 37 39 36 35 35 33 37 40 41 44 46 49 50 

I alt 3.885 3.883 3.865 3.862 3.882 3.901 3.890 3.872 3.876 3.870 3.864 3.859 3.855 3.832 

                              

Tved Skole                           

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-2 år 153 151 148 149 149 149 151 153 153 152 152 152 151 151 

3-5 år 178 159 156 153 152 151 153 154 155 156 156 157 156 156 

6-16 år 721 699 676 658 649 622 615 603 593 583 577 574 569 569 

17-24 år 408 443 459 453 443 455 449 450 449 448 446 441 437 430 

25-39 år 779 772 771 757 757 764 770 773 775 774 775 774 770 767 

40-59 år 1.408 1.396 1.385 1.373 1.349 1.335 1.317 1.295 1.276 1.257 1.240 1.230 1.221 1.221 

60-74 år 1.065 1.058 1.058 1.054 1.044 1.022 1.021 1.036 1.041 1.057 1.060 1.054 1.053 1.043 

75-89 år 429 458 486 515 545 585 615 632 649 658 672 691 702 711 

90+ år 37 38 39 40 43 41 38 39 41 43 47 51 53 56 

I alt 5.178 5.173 5.179 5.152 5.130 5.125 5.129 5.135 5.131 5.128 5.126 5.125 5.113 5.103 
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Tåsingeskolen                           

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-2 år 158 149 141 148 152 157 161 164 166 168 170 171 170 170 

3-5 år 180 165 167 164 162 159 163 167 171 174 177 180 180 180 

6-16 år 795 793 779 756 738 731 719 705 702 693 691 690 690 694 

17-24 år 417 445 448 457 467 472 473 478 473 476 475 472 467 459 

25-39 år 720 717 729 744 747 771 784 799 802 807 817 826 822 821 

40-59 år 1.674 1.640 1.616 1.583 1.579 1.540 1.515 1.486 1.476 1.468 1.453 1.452 1.455 1.457 

60-74 år 1.506 1.495 1.462 1.448 1.400 1.388 1.368 1.361 1.352 1.341 1.323 1.303 1.276 1.254 

75-89 år 637 656 676 694 724 744 759 776 784 791 811 821 834 843 

90+ år 64 63 65 71 78 80 82 84 87 91 92 96 96 101 

I alt 6.151 6.123 6.083 6.065 6.047 6.042 6.024 6.021 6.014 6.008 6.009 6.010 5.990 5.980 

                              

Vestermarkskolen                         

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-2 år 147 152 153 149 149 149 150 150 151 150 149 148 148 147 

3-5 år 155 158 152 158 162 162 160 160 160 160 160 160 159 159 

6-16 år 714 707 704 692 682 670 662 651 642 640 630 628 629 626 

17-24 år 474 457 433 423 418 420 420 420 420 413 412 406 398 394 

25-39 år 793 793 795 783 776 779 783 785 783 781 779 774 767 761 

40-59 år 1.350 1.353 1.355 1.340 1.321 1.309 1.284 1.277 1.268 1.256 1.247 1.243 1.249 1.253 

60-74 år 941 949 951 960 978 979 993 998 1.010 1.022 1.021 1.014 1.013 1.002 

75-89 år 434 452 473 499 513 534 554 562 572 579 597 616 620 630 

90+ år 55 53 53 55 57 55 56 61 64 69 69 72 78 81 

I alt 5.063 5.073 5.069 5.061 5.055 5.058 5.061 5.064 5.069 5.070 5.065 5.062 5.060 5.052 

                              

Vestre Skole                           

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-2 år 184 184 181 176 179 180 185 188 191 193 194 196 198 198 

3-5 år 156 173 188 193 195 192 194 196 199 203 206 209 212 212 

6-16 år 642 644 669 673 688 696 707 717 733 738 743 756 770 777 

17-24 år 832 787 774 757 749 752 765 762 759 767 774 776 776 774 

25-39 år 1.019 1.028 1.057 1.029 1.039 1.039 1.051 1.061 1.063 1.071 1.080 1.089 1.097 1.096 

40-59 år 1.490 1.516 1.527 1.521 1.527 1.530 1.539 1.539 1.563 1.564 1.562 1.575 1.587 1.591 

60-74 år 1.045 1.048 1.077 1.093 1.112 1.137 1.178 1.210 1.231 1.268 1.296 1.309 1.332 1.329 

75-89 år 375 401 431 457 502 541 570 606 634 662 690 725 754 780 

90+ år 28 32 39 43 43 45 49 53 57 60 63 67 72 75 

I alt 5.771 5.813 5.943 5.942 6.034 6.111 6.236 6.333 6.430 6.524 6.609 6.703 6.798 6.833 
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Ørkildskolen                           

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0-2 år 388 419 434 441 434 428 424 421 417 412 409 404 400 397 

3-5 år 410 398 392 415 433 441 439 435 431 427 424 421 417 414 

6-16 år 1.609 1.622 1.639 1.648 1.628 1.624 1.618 1.608 1.606 1.600 1.584 1.578 1.576 1.573 

17-24 år 1.842 1.754 1.746 1.787 1.757 1.727 1.722 1.720 1.704 1.689 1.687 1.674 1.656 1.644 

25-39 år 2.621 2.579 2.547 2.583 2.545 2.519 2.501 2.476 2.441 2.419 2.404 2.383 2.358 2.346 

40-59 år 3.628 3.662 3.676 3.685 3.681 3.650 3.612 3.591 3.571 3.528 3.495 3.477 3.455 3.449 

60-74 år 2.644 2.700 2.761 2.832 2.823 2.828 2.851 2.855 2.860 2.890 2.895 2.868 2.864 2.842 

75-89 år 1.028 1.117 1.181 1.269 1.347 1.426 1.495 1.565 1.634 1.676 1.732 1.802 1.856 1.913 

90+ år 160 168 161 163 169 167 172 180 186 197 205 213 220 226 

I alt 14.330 14.419 14.538 14.824 14.817 14.809 14.833 14.850 14.850 14.839 14.835 14.817 14.801 14.805 

                              

Administrative adresser                       

I alt 96 181 236 272 286 301 317 333 349 365 381 397 413 428 

                              

I alt 58.698 58.863 59.089 59.326 59.459 59.594 59.796 59.944 60.069 60.178 60.306 60.407 60.477 60.493 

                              

 

 

 

 

 

 



ECO - Nøgletal R2017 Datakilder: ECO (VIVE) samt FOLK1 fra Danmarks statistik. Positiv værdi udgører et potentiale

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder,                  

Regnskab 2017

Befolkning 

pr. 

01.01.2017

Svendborg 

Kommune

Sml.-

gruppe
Region Syd

Hele

landet

Svendborg vs. Region 

Syd (potentiale) 

R2017

Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 3.178 71.514 66.025 68.120 69.904 10.785.095

Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 7.539 74.597 72.538 74.040 77.433 4.199.908

Tilbud til ældre, kr. pr 65+ årig 13.027 41.935 40.743 40.726 43.038 15.752.342

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 
17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige)

34.766 5.534 4.446 4.655 4.909 30.578.171

Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 34.766 2.129 2.182 2.291 1.961 -5.610.053

Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 34.766 7.883 7.091 7.734 6.121 5.164.250

Personlige tillæg mv. pr. pensionist 13.027 467 446 450 454 213.680

Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 34.766 830 700 588 618 8.382.499

Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 15.253 12.101 11.207 9.906 9.817 33.488.415

Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-64 årig 33.979 8.490 8.081 8.086 7.685 13.753.767

Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr. 18-64 årig 33.979 1.771 1.811 1.768 1.485 105.602

Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 34.766 4.639 4.395 4.863 3.812 -7.799.790

Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 58.510 1.579 1.638 1.637 1.762 -3.445.211

Vejvæsen kr. pr. indb. 58.510 631 915 1.263 966 -36.998.602

Redningsberedskab kr. pr. indb. 58.510 160 200 253 237 -5.437.290

Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. 
lønpuljer,tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) 58.510 6.076 6.137 6.556 5.792 -28.098.114

Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 11.504 2.869 2.757 2.720 2.725 1.716.995

Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb. 58.510 4.329 4.451 4.528 4.290 -11.659.929

Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 58.510 74 138 175 136 -5.896.686

Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område,

idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område

samt kommunens ressourcesituation.

Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne.

Beregnet kolonne=Differencen mellem Reg. Syddanmark og Svendborg gange med befolkning Svendborg.

Positiv værdi viser Svendborg kommunes relative merudgift (besparelses potientiale) ift. gennemsnittet for Reg. Syddanmark.



Generelle nøgletal
1.35

Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 102,3 94,5 97,4 100
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 96,3 93,7 95,6 100
Tilbud til ældre, kr. pr 65+ årig 97,4 94,7 94,6 100
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige)112,8 90,6 94,8 100
Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 108,6 111,2 116,8 100
Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 128,8 115,8 126,4 100
Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 123,3 114,2 100,9 100
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-64 årig 110,5 105,1 105,2 100
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 89,6 93,0 92,9 100
Vejvæsen kr. pr. indb. 65,3 94,7 130,7 100
Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer)104,9 106,0 113,2 100
Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb. 100,9 103,7 105,5 100

Smnl. 
gruppen

Region  
Syddanm.

   Hele  
landet

Resssourceforbruget på 12 udgiftsområder, regnskab 2017
(indeks: hele landet = 100)
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Svendborg Kommune Smnl. gruppen Region  Syddanm.    Hele  landet



Børnepasning
5.12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 63.335 65.466 66.505 68.686 69.924 71.514 71.289
Smln.gruppen 58.560 60.320 61.961 63.464 63.683 66.025 67.815
Regionen 60.508 61.388 62.771 63.799 65.724 68.120 67.966
Hele landet 65.849 66.788 67.257 68.035 67.958 69.904 72.373
2018 priser

Svendborg Kommune 68.843 70.525 70.725 72.106 72.322 72.730 71.289
Smln.gruppen 63.653 64.981 65.892 66.625 65.866 67.147 67.815
Regionen 65.771 66.132 66.754 66.976 67.978 69.278 67.966
Hele landet 71.576 71.950 71.525 71.423 70.288 71.092 72.373

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, børnepasning
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Folkeskolen
6.12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 70.039 68.867 72.008 72.164 72.858 74.597 76.275
Smln.gruppen 68.014 66.839 70.218 71.453 71.542 72.538 73.939
Regionen 69.016 68.288 70.642 72.760 72.560 74.040 74.651
Hele landet 72.326 71.501 74.755 75.742 75.765 77.433 77.734
2018 priser

Svendborg Kommune 76.131 74.189 76.577 75.758 75.356 75.866 76.275
Smln.gruppen 73.930 72.005 74.673 75.012 73.995 73.772 73.939
Regionen 75.019 73.565 75.124 76.384 75.048 75.299 74.651
Hele landet 78.616 77.026 79.498 79.514 78.363 78.749 77.734

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, folkeskolen
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Tilbud til ældre
7.12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 41.594 39.579 40.272 41.597 41.305 41.935 41.590
Smln.gruppen 44.894 41.198 40.795 41.462 40.674 40.743 37.973
Regionen 41.635 40.750 40.197 40.329 40.284 40.726 38.524
Hele landet 45.037 43.768 42.951 42.781 42.742 43.038 40.434
2018 priser

Svendborg Kommune 45.211 42.638 42.828 43.668 42.722 42.648 41.590
Smln.gruppen 48.798 44.382 43.383 43.527 42.069 41.436 37.973
Regionen 45.256 43.899 42.747 42.338 41.666 41.419 38.524
Hele landet 48.954 47.150 45.676 44.911 44.207 43.769 40.434

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, ældreområdet
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Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
8.12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 4.451 5.487 5.442 5.339 5.979 5.534 5.608
Smln.gruppen 4.227 4.951 4.675 4.530 4.941 4.446 4.586
Regionen 4.200 5.051 4.717 4.604 5.048 4.655 4.790
Hele landet 4.803 5.435 5.193 5.064 5.440 4.909 5.058
2018 priser

Svendborg Kommune 4.929 5.981 5.827 5.632 6.220 5.645 5.608
Smln.gruppen 4.682 5.397 5.006 4.779 5.141 4.535 4.586
Regionen 4.652 5.506 5.050 4.857 5.252 4.748 4.790
Hele landet 5.320 5.924 5.561 5.342 5.660 5.007 5.058

Ekskl. dagpenge og beskæftigelsesindsats vedr. forsikrede ledige

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune
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Sygedagpenge
8.22

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 2.681 2.174 2.101 2.037 2.087 2.129 2.118
Smln.gruppen 2.676 2.454 2.375 2.160 2.164 2.182 2.162
Regionen 2.727 2.468 2.415 2.266 2.252 2.291 2.259
Hele landet 2.394 2.188 2.159 2.063 2.009 1.961 1.996
2018 priser

Svendborg Kommune 2.970 2.369 2.250 2.148 2.171 2.172 2.118
Smln.gruppen 2.964 2.675 2.544 2.279 2.252 2.225 2.162
Regionen 3.021 2.691 2.586 2.391 2.343 2.337 2.259
Hele landet 2.652 2.385 2.311 2.176 2.090 2.001 1.996

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sygedagpenge
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Førtidspensioner
8.32

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 7.679 7.734 7.705 7.680 7.725 7.883 7.865
Smln.gruppen 6.577 6.786 6.806 6.797 6.927 7.091 7.261
Regionen 7.374 7.470 7.580 7.594 7.637 7.734 7.924
Hele landet 6.024 6.150 6.095 6.036 6.056 6.121 6.243
2018 priser

Svendborg Kommune 8.504 8.431 8.250 8.102 8.037 8.040 7.865
Smln.gruppen 7.284 7.397 7.288 7.170 7.206 7.233 7.261
Regionen 8.167 8.143 8.117 8.011 7.945 7.889 7.924
Hele landet 6.671 6.704 6.526 6.367 6.301 6.243 6.243

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, førtidspensioner
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Personlige tillæg m.v.
8.42

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 563 541 537 509 467 467 555
Smln.gruppen 486 468 487 481 465 446 480
Regionen 477 440 490 475 461 450 491
Hele landet 497 471 494 490 472 454 488
2018 priser

Svendborg Kommune 624 590 575 537 486 476 555
Smln.gruppen 538 510 521 507 484 455 480
Regionen 529 479 525 501 480 459 491
Hele landet 550 514 529 517 491 463 488

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, personlige tillæg m.v.
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Boligsikring
8.52

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 677 703 768 825 829 830 876
Smln.gruppen 595 639 696 744 730 700 740
Regionen 474 506 533 576 584 588 597
Hele landet 520 574 603 632 620 618 624
2018 priser

Svendborg Kommune 750 767 823 870 862 846 876
Smln.gruppen 659 697 746 785 759 714 740
Regionen 525 551 571 608 607 600 597
Hele landet 576 625 645 666 645 631 624

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, boligsikring
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Børn og unge med særlige behov
8.62

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 10.220 10.106 9.676 10.298 10.749 12.101 11.212
Smln.gruppen 9.392 9.808 10.143 10.434 10.791 11.207 11.094
Regionen 9.301 9.611 9.497 9.749 9.537 9.906 9.781
Hele landet 9.238 9.201 9.321 9.551 9.589 9.817 9.670
2018 priser

Svendborg Kommune 11.109 10.887 10.290 10.811 11.117 12.307 11.212
Smln.gruppen 10.209 10.566 10.787 10.954 11.161 11.397 11.094
Regionen 10.110 10.354 10.100 10.234 9.864 10.074 9.781
Hele landet 10.041 9.912 9.912 10.027 9.918 9.984 9.670

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov
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Voksne med særlige behov
8.72

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 7.728 7.746 7.959 8.272 8.446 8.490 8.954
Smln.gruppen 6.891 7.517 7.711 7.874 7.783 8.081 9.242
Regionen 7.376 7.352 7.631 7.849 7.850 8.086 8.750
Hele landet 7.011 7.179 7.342 7.479 7.538 7.685 8.433
2018 priser

Svendborg Kommune 8.400 8.345 8.464 8.684 8.735 8.635 8.954
Smln.gruppen 7.490 8.098 8.201 8.266 8.049 8.218 9.242
Regionen 8.017 7.920 8.116 8.240 8.119 8.223 8.750
Hele landet 7.621 7.733 7.808 7.852 7.796 7.816 8.433

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov
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Tilbud til udlændinge
8.82

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 450 561 933 1.586 2.029 1.771 1.973
Smln.gruppen 774 857 1.146 1.827 2.035 1.811 1.901
Regionen 668 781 1.098 1.787 2.095 1.768 1.813
Hele landet 699 742 924 1.366 1.612 1.485 1.499
2018 priser

Svendborg Kommune 489 604 992 1.665 2.099 1.801 1.973
Smln.gruppen 842 924 1.219 1.918 2.105 1.841 1.901
Regionen 726 842 1.168 1.876 2.167 1.798 1.813
Hele landet 760 799 983 1.434 1.667 1.510 1.499

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, tilbud til udlændinge
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Revalidering og løntilskud m.v.
8.92

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 2.401 2.284 2.368 3.087 4.020 4.639 5.044
Smln.gruppen 2.331 2.359 2.539 3.233 4.040 4.395 4.727
Regionen 2.370 2.424 2.593 3.386 4.209 4.863 5.093
Hele landet 1.926 1.992 2.143 2.717 3.423 3.812 4.027
2018 priser

Svendborg Kommune 2.659 2.489 2.536 3.257 4.182 4.732 5.044
Smln.gruppen 2.582 2.572 2.719 3.411 4.203 4.483 4.727
Regionen 2.624 2.642 2.776 3.572 4.379 4.961 5.093
Hele landet 2.133 2.172 2.295 2.866 3.561 3.888 4.027

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, revalidering og løntilskud mv.
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Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
9.12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 1.562 1.614 1.607 1.597 1.605 1.579 1.644
Smln.gruppen 1.606 1.588 1.632 1.594 1.619 1.638 1.617
Regionen 1.557 1.573 1.602 1.616 1.626 1.637 1.684
Hele landet 1.705 1.727 1.722 1.733 1.740 1.762 1.779
2018 priser

Svendborg Kommune 1.698 1.739 1.709 1.676 1.660 1.605 1.644
Smln.gruppen 1.746 1.711 1.736 1.674 1.675 1.666 1.617
Regionen 1.692 1.694 1.703 1.697 1.682 1.665 1.684
Hele landet 1.853 1.860 1.832 1.819 1.800 1.792 1.779

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
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Vejvæsen
9.22

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 717 696 670 693 566 631 659
Smln.gruppen 951 1.084 969 986 950 915 948
Regionen 1.184 1.170 1.176 1.219 1.200 1.263 1.285
Hele landet 975 1.039 1.001 983 969 966 993
2018 priser

Svendborg Kommune 779 749 712 728 586 642 659
Smln.gruppen 1.034 1.168 1.031 1.035 983 931 948
Regionen 1.287 1.261 1.251 1.280 1.241 1.285 1.285
Hele landet 1.060 1.120 1.064 1.032 1.002 983 993

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, vejvæsen
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Redningsberedskab
9.32

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 182 194 179 170 167 160 159
Smln.gruppen 195 195 194 201 200 200 200
Regionen 258 258 259 262 258 253 259
Hele landet 232 232 225 231 240 237 238
2018 priser

Svendborg Kommune 198 210 191 178 173 163 159
Smln.gruppen 212 210 207 211 207 203 200
Regionen 280 278 275 275 267 258 259
Hele landet 252 250 239 242 249 241 238

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, redningsberedskab
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Administration
9.42

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 5.238 5.757 5.849 5.690 5.911 6.076 6.421
Smln.gruppen 5.422 5.616 5.752 5.827 5.948 6.137 6.280
Regionen 5.677 5.846 6.049 6.127 6.326 6.556 6.711
Hele landet 5.264 5.340 5.441 5.542 5.639 5.792 5.930
2018 priser

Svendborg Kommune 5.693 6.202 6.220 5.974 6.114 6.179 6.421
Smln.gruppen 5.894 6.050 6.117 6.117 6.151 6.241 6.280
Regionen 6.171 6.298 6.433 6.432 6.542 6.668 6.711
Hele landet 5.722 5.753 5.786 5.818 5.833 5.890 5.930

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer

2012-2018 (2018 priser)
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Udgiftsniveau, administration

5.600

5.800

6.000

6.200

6.400

6.600

6.800

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

N
e
tt

o
d
ri

ft
su

d
g
if
te

r 
p
r.

 i
n
d
b
y
g
g
e
r

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet



Sundhedspleje og tandpleje
9.62

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 2.564 2.687 2.690 2.694 2.748 2.869 2.918
Smln.gruppen 2.506 2.559 2.603 2.621 2.697 2.757 2.823
Regionen 2.451 2.465 2.534 2.594 2.653 2.720 2.762
Hele landet 2.501 2.526 2.582 2.609 2.662 2.725 2.782
2018 priser

Svendborg Kommune 2.787 2.894 2.861 2.828 2.842 2.918 2.918
Smln.gruppen 2.724 2.757 2.769 2.751 2.789 2.804 2.823
Regionen 2.664 2.655 2.695 2.723 2.744 2.766 2.762
Hele landet 2.718 2.721 2.746 2.739 2.753 2.771 2.782

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje
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Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
9.72

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 4.220 4.260 4.326 4.224 4.392 4.329 4.668
Smln.gruppen 4.052 4.235 4.346 4.430 4.474 4.451 4.919
Regionen 4.206 4.356 4.439 4.425 4.536 4.528 5.057
Hele landet 4.065 4.227 4.323 4.336 4.303 4.290 4.713
2018 priser

Svendborg Kommune 4.587 4.590 4.601 4.434 4.542 4.402 4.668
Smln.gruppen 4.404 4.563 4.622 4.650 4.627 4.527 4.919
Regionen 4.571 4.693 4.721 4.645 4.691 4.605 5.057
Hele landet 4.419 4.554 4.597 4.552 4.450 4.363 4.713

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
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Natur- og miljøbeskyttelse
9.92

2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018

Svendborg Kommune 34 68 35 79 68 74 61
Smln.gruppen 103 115 109 128 128 138 126
Regionen 164 162 152 170 160 175 176
Hele landet 124 134 135 140 139 136 139
2018 priser

Svendborg Kommune 37 74 37 82 71 75 61
Smln.gruppen 112 124 115 134 132 140 126
Regionen 178 174 162 178 166 178 176
Hele landet 135 144 144 147 144 138 139

2012-2018 (2018 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, natur- og miljøbeskyttelse
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1. Indledning  
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2. Økonomisk politik 
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2.1 Den økonomiske udfordring 
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1.000 kr. 2018 2019-21 Note Fordeling

Effektiviseringspulje 2016 -2.721 -2.721 Udmøntes administrativtUdvalg Spor 1

Udvalgsfordelte besparelser -2.650 -2.650 Proces efterår 2017 Udvalg Spor 1

Tilbagekøb m.m. -5.500 -5.500 Proces efterår 2017 Udvalg - konkret Spor 1

Konkrete besparelser (BU/SSU) -2.700 -2.700 Proces efterår 2017 Udvalg - konkret Spor 1

Budgetforbedringer/analyser -2.840 -2.840 Proces efterår 2017 Oplæg Spor 1

I alt  spor 1 -16.411 -16.411

Effektiviseringspulje 2016 -5.014 Oplæg forår 2018 Udvalg Spor 2

Budgetforbedringer/analyser -2.160 Oplæg forår 2018 Udvalg Spor 2

Reduktionspulje B2017 -15.119 Oplæg forår 2018 Oplæg Spor 2

Budgetforbedringspulje 1. beh. -27.500 Oplæg forår 2018 Oplæg spor 2

I alt spor 2 -49.793
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5. Borgerinddragelse m.m. 

5.1 Borgermøde  

�����������/�����������(��������������������������������������"�%�����0���������
��/��������������������/�	�����������������������������������������������&	�4����
�)�3�������4������(�������������������	�

5.2 Høring 
C���������4������������������������������������������������0���������������
������������������������������������������������������	��

5.3 Høring af MED-Hovedudvalget 
8�	���������������0����+,�-*����������������������/�����>�
�
• =(��(������������������������������������������������������������������	�
• 
�������������	�����������������������/�����)�3�
• 5�����������������������������������������������������1�/���������������#	�

4�����)�3	��
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Dato Aktivitet 

Medio januar Fagudvalg:  

Orientering om fagudvalgets budget 2018 

Orientering om proces for budget 2019 

23. januar Økonomiudvalg: 

Status på forslag og analyser. 

Budgetprocedure 2019 godkendes og samlet budgetreduktion be-

sluttes 

30. januar Intro økonomi nyt Byråd 

Primo februar Fagudvalg:  

Fagudvalgets egen budgetproces 

20 . Februar Økonomiudvalg: 

Status samt drøftelse af eventuelle særlige indsatsområder til budget 

2019 

Ultimo februar Frist for administrative reduktionsforslag 

Primo marts Fagudvalg: 

Status reduktionsforslag 

Drøftelse af politikker/strategier  

20. marts Økonomiudvalg: 

Status temaer – og reduktionsforslag 

Primo april Fagudvalg: 

Reduktionsforslag sendes i høring.  

Drøftelse af politikker/strategier  

17. april Økonomiudvalg: 

Økonomisk status: Regnskab 2017, koncernrapport 31.3.2018 m.m. 

Status reduktionsforslag 

Medio april/ primo maj Høring 3 uger 

Medio maj Fagudvalg: 

Opsamling høringssvar. Oversendes til ØKU. 

22. maj Økonomiudvalg: 

Status reduktionsforslag. Fremsendes til politisk forhandling. 

23. maj – 3. juni Politiske forhandlinger afsluttende med konkret forslag til udmønt-

ning af finansieringsbehov. Delforliget offentliggøres på hjemmeside 

Medio juni Kommuneaftale foreligger 

19. juni Økonomiudvalg: 

Indstiller delforlig. Status budget 2019. Orientering om kommuneaf-

tale. Program for budgetseminar 26. juni og 28. august samt borger-

møde. 

26. juni Byråd, direktion og MEDHovedudvalg - Budgetseminar: 

Gennemgang af temaer og indsater + udvalgte anlægstemaer. Ori-

entering om kommuneaftale. På byrådsmødet godkendes formelt 

delbudget, der indarbejdes i teknisk budget.  
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KL’s tidsplan for budget- og regnskabssamarbejdet i 2018  
 
I nedenstående er skitseret en foreløbig overordnet tidsplan for budget- og regnskabssamarbejdet i 
2018.  
 
Januar  
� Kommunaløkonomisk Forum (11.-12. januar) med efterfølgende borgmestermøde  
 
Februar  
� Indberetning af prognosetal for regnskab 2017 til KL med frist den 26. februar  
 
Marts  
� Kommunalpolitisk Topmøde (8.-9. marts)  
 
April  
� Regionale fyraftensmøder med kommunalbestyrelsesmedlemmer (4., 5., 6. og 9. april)  

� Indberetning af prognosetal for regnskab 2018 til KL med frist den 18. april  

� Ø98-møde (20. april)  

� K98-møde (24. april)  
 
Maj  
� Borgmestermøde (3. maj)  

�KL gennemfører som forberedelse til økonomiforhandlingerne spør-geskemaundersøgelser 
vedrørende emner, der kan forventes at blive centrale forhandlingstemaer  
 
Juni  
� Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde  

� Forventet indgåelse af økonomiaftale for 2019  

� Afholdelse af politiske orienteringsmøder  

� Afholdelse af Aktuel Kommunaløkonomi  
 
August  
� Indberetning af prognosetal for budget 2019 og regnskab 2018 til KL med frist den 21. august  

� Ø98-møde (24. august)  

� K98-møde (27. august)  

� Borgmestermøde (30. august)  
 
September  
� Fornyet indberetning af prognosetal for budget 2019 til KL med frist den 14. september  

� K98-møde (18. september)  
� Borgmestermøde (24. september)  

� Dialog mellem KL og kommunerne om udviklingen i budgettallene frem mod den endelige 
budgetvedtagelse medio oktober  
 
Oktober  
� Fortsat dialog om budget 2019  

� Repræsentantskabsmøde (31. september)  
 
November  
� Indberetning af prognosetal for regnskab 2018 til KL med frist den 8. november  

� Ø98-møde (19. november)  
 
December  
� Efter behov følges det forventede regnskabsresultat for 2018 tæt  
�
�
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I alt 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder
Serviceudgifter i alt 2.494.136 75.500 9.981 18.737

Overførselsudgifter i alt 1.155.152 30.200 0 0

Samlet 3.649.288 105.700 9.981 18.737

Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Miljø- og Naturudvalget 14.026 0 0 421
Natur og Miljø 14.026 421

Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Teknik- og Erhvervsudvalget 282.881 0 0 8.486
Center for Ejendomme og Teknisk Service 239.544 0 0 7.186
- Trafik og infrastruktur 88.241

- Ejendomsservice 113.292

- Kommunale ejendomme 31.050

- Havne og færger 6.961  

Byg 5.498 0 0 165
- Byg 5.498

Plan, erhverv og iværksætteri 37.840 0 0 1.135
- Plan 11.909

- Erhverv og iværksætteri 9.337

- Bosætning 16.594

Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 73.269 0 0 696
Jobcenter og Borgerservice 73.269 0 0 696
- Borgerservice 21.991

- Jobcenter (indgår under overførselsudgifter) 51.278

- Øvrige serviceudgifter 975

- Integrationsråd 218

Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Børne- og Ungeudvalget 954.771 42.500 835 0
Skoleområdet 512.423 10.500
- Skoler 456.244

- PPR 67.824

- Rammeinstitutioner -11.646

Dagtilbud 227.180 13.500 835

Familie og uddannelse 215.168 18.500
- Familie 152.221

- Specialundervisning for voksne 21.726

- Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.676

- Specialinstitutioner 8.881

- Rammeinstitutioner -6.582

- Administration 28.245

Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Kultur- og Fritidsudvalget 76.952 0 0 2.309
Kultur og Fritid 40.010 0 0 1.200
- Kultur 20.219

- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 19.191

- Landsstævne 600

Undervisnings- og Kulturinstitutioner 36.943 0 0 1.108
- Bibliotek 24.227

- Musikskolen 5.937

 Ungdomsskole 6.779
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Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Social- og Sundhedsudvalget 947.646 33.000 9.146 2.488
Ældreområdet 559.872 15.500 3.646 0
- Myndighedsafdeling 216.898

- Hjemmepleje Øst 21.480

- Hjemmepleje Vest 26.109

- Plejecenter Øst - Takstinstitutioner 126.483

- Plejecenter Vest - Takstinstitutioner 138.608

- Selvejende plejecentre - Takstinstitutioner 30.295

Socialområdet 304.856 17.500 5.500 0
- Social Myndighedsafdeling 301.901

- Døgntilbud 3.076

- Dagtilbud 23.275

- Rammeinstitutioner -23.395

Sundhedsfremme og forebyggelse 82.918 2.488

Service udgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Økonomiudvalget 144.591 0 0 4.338
Administration 83.153

IT 52.099

Beredskab og indsatsledelse 9.338

Overførselsudgifter 1.000 kr. Budget 2018 ECO Demografi Øvrige områder

Overførselsudgifiter i alt 1.155.152 30.200 0 0

Teknik- og Erhvervsudvalget -9.578
Center for Ejendomme og Teknisk Service -9.578
Ejendomsservice 1.710

Kommunale ejendomme -11.287

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 921.224 30.200
Beskæftigelsesindsats 30.268

Sociale ydelser 392.858

Integration 33.630

Forsikrede ledige 120.624

Førtidspension 273.341

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 70.502

Børne- og Ungeudvalget 5.045
Familie og uddannelse 5.045
- Familieafdelingen 4.013

- Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.032

Social- og Sundhedsudvalget 219.722
Socialområdet - Socialfagligt Center -5.277

Sundhedsfremme og forebyggelse 225.000

Økonomiudvalget 18.739
Seniorjob 18.739
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