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Afsnit 5 Drift:   
• Temabeskrivelser 

• Notat overførselsudgifter  

Afsnit 6 Anlæg: 
• Teknisk budget m. bemærkninger 

• Temabeskrivelser 

Afsnit 7 Takstoversigt 
• Takstoversigt til 1. behandling 

Afsnit 8 Nøgletal, befolkningsprognose m.m. 

Afsnit 9 Budgetprocedure og tidsplan  

Afsnit 10 Diverse – svar på politiske henvendelser 

og spørgsmål 

Afsnit 11  



Program for Byrådets 

 budgetseminar 

tirsdag den 1. september 2020 

 Byrådssalen 

 

Acadre 16-35763    

Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 1.september 2020 kl. 10.00 i byrådssalen, og 
dagen forventer at forløbe som skitseret i nedenstående program. De anførte tidspunkter er 
ca. tidspunkter. 
 
10.00 – 10.10 Velkomst og indledning v/borgmester Bo Hansen 

10.10 – 12.15 Status budget 2021 
- Præsentation af budgetmappen  
- Præsentation af indtægts- og udgiftsbudgettet 

 
- Præsentation af Direktionens forslag til 1. behandling 

12.15 – 13.00 Frokost i kantinen 

13.00 – 13.45 Legacy og eventstrategi v/Søren Thorsager 

14.00 – 16.00 Temamøde kommuneplan - Borgerforeningen 

17.00 Byrådsmøde 

  
Efter budgetseminar afholdes der temamøde om kommuneplanen fra 14.00 – 16.00. Mødet 
afholdes i Borgerforeningen. 
 
På grund daf COCID-19 og dermed begrænset antal pladser i byrådssalen har partierne kun 
mulighed for at invitere 1 person fra baglandet til at deltage i budgetseminaret den 1. sep-
tember. 
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Hovedbudskab:  
 
Kommuneaftalen for budget 2021 og reformen af det kommunale 
udligningssystem medfører en væsentlig forbedring af Svendborg Kommunes 
økonomi, som afspejler sig i et stigende driftsoverskud i alle årene. 
 
Det skal dog bemærkes, at der i dette overskud ikke er afsat ekstra midler til 
flere ældre, stigende udgifter til sundheds- og socialområdet, samt flere 
anlægsmidler, men tilførslen af ekstra midler hertil afventer de politiske 
forhandlinger. 
 
Idet der som nævnt mangler politisk beslutning om ændringer på 
udgiftssiden, ligger det tekniske budget væsentligt over kommunens 
målsætning om et ordinært driftsresultat på 130 mio. kr., samt en 
gennemsnitlig likviditet på 80 – 100 mio. kr. 
 
Hertil kommer, at der knytter sig nogle usikkerheder, som først afklares de kommende 
måneder, herunder svar på kommunes ansøgning om særtilskud, hvor der er budgetlagt 
med 10 mio. kr. årligt i 2021-24. 
 
Ligeledes er 38 mio. kr. af kommunens statstilskud betinget af overholdelse af de aftalte 
rammer for service og anlæg set for kommunerne under et. Det forventes, at der vil 
være en større udfordring med overholdelse af servicerammen i 2021. Kommuner, som 
har fået et øget råderum vil alt andet lige anvende dette til at øge serviceniveauet, og 
kommuner, som har fået et lavere råderum, vil kun delvis finansiere dette ved 
besparelser, mens resten søges finansieret via skatteforhøjelser og/eller træk på 
likviditeten. 
 
I forlængelse af kommuneaftalen er der åbnet mulighed for, at de 12 kommuner med en 
skatteprocent over 26,3 pct., kan nedsætte deres skatteprocent til 26,3 pct. med statslig 
kompensation. Dog forudsættes det, at andre kommuner sætter deres skat op, så det 
samlede provenu er uændret. Svendborg Kommunens skatteprocent udgør 26,8 pct. Frist 
for ansøgning om skattenedsættelse er den 4. september 2020, og ansøgning behandles 
i Økonomiudvalget den 25. august og Byrådet den 1. september. 
 
Der knytter sig ligeledes en stor usikkerhed til de afledte konsekvenser af COVID-19, 
herunder omfang og varighed af COVID-19 – både herhjemme men også i hele 
verdenen, idet en stor del af beskæftigelsen og dermed landets økonomi er knyttet op på 
eksporten til udlandet. 
 
Vurdering af det økonomiske råderum  
 
Svendborg Kommunens økonomi har gennem mange år været stram, hvilket også er 
tydeligt, når der sammenlignes med andre kommuner. Kommunen har målt pr. 
indbygger stadig en lav kassebeholdning, samt en høj gæld, om end der er budgetlagt 
med betydelig gældsafvikling i de kommende år. 
 
Kommuneaftalen og aftalen om nyt udligningssystem medfører et forbedret økonomisk 
udgangspunkt for Svendborg Kommunes budget 2021-24, som kan medgå til i en vis 
udstrækning at finansiere udfordringer bl.a. med flere ældre, samt stigende pres på 
sundheds- og socialområdet. Dertil kommer mulighed for prioritering på serviceområder, 
samt mulighed for at øge kommunens anlægsinvesteringer. 
 

  
 
 
Svendborg Kommune 
Økonomi, IT & 
Digitalisering 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
Tlf. 62 23 30 00 
 
www.svendborg.dk 
 
18. August 2020  
 
Acadre: 19/25216 
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Danmark gennemlever i denne tid en ekstraordinær situation grundet COVID-19, hvor 
der fortsat er stor usikkerhed om den afledte økonomiske effekt på længere sigt, 
herunder udviklingen i beskæftigelsen. Kommunen bør også i det lys have en økonomisk 
robusthed. 
 
Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget 2021-24 tilpasset 
nærværende budgetnotat. I resultatoversigten er indarbejdet ændringer som følge af 
tidligere politiske beslutninger, nyt indtægtsbudget herunder afledte konsekvenser på 
udgiftssiden som følge af kommuneaftalen/udligningsreform. I vedlagte bilag 4 er der 
kort redegjort for de væsentligste ændringer, som pt. er indarbejdet i det tekniske 
budget. 
 
Tabel 1: Resultatoversigt jf. teknisk budget 2021-24  

 Regnskab

Forv. 

Regnsk. 2020 Budget Budget Budget Budget Budget

1.000 kr. 2019 pr. 31.5.2020 2020 2021 2022 2023 2024

Indtægter i alt -3.779.000 -3.973.313 -3.887.803 -4.114.509 -4.207.761 -4.278.526 -4.358.396

Serviceudgifter i alt 2.502.400 2.611.100 2.607.955 2.620.562 2.594.825 2.594.432 2.593.431

Overførselsudgifter 1.119.900 1.214.100 1.123.075 1.247.037 1.230.406 1.214.877 1.233.971

Pris- og lønreserver 0 0 0 0 66.475 133.788 203.991

Driftsudgifter i alt 3.622.300 3.825.200 3.731.030 3.867.599 3.891.706 3.943.097 4.031.393

Renteudgifter 15.400 15.800 22.937 20.150 18.261 14.524 9.912

Resultat af ordinær virksomhed -141.300 -132.313 -133.836 -226.760 -297.795 -320.905 -317.091

Anlægsudgifter i alt 83.500 193.600 137.487 102.383 118.205 106.201 106.201

Pris- og lønreserver 0 0 0 0 1.655 2.994 4.523

Anlæg i alt 83.500 193.600 137.487 102.383 119.860 109.195 110.724

Resultat af skattefinansieret område -57.800 61.287 3.651 -124.377 -177.935 -211.709 -206.367

 Regnskab

Forv. 

Regnsk. 2020 Budget Budget Budget Budget Budget

Finansieringsoversigt i 1.000 kr. 2019 pr. 31.5.2020 2020 2021 2022 2023 2024

Resultat af skattefinansieret område -57.800 61.287 3.651 -124.377 -177.935 -211.709 -206.367

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 392.400 105.000 97.309 107.369 99.881 99.752 102.039

Lånoptagelse -368.900 -171.900 -77.697 -29.865 -10.938 -9.492 -9.492

Finansforskydninger 9.900 44.600 -210 -19 -12.872 -6.835 -6.277

Ændring af likvide aktiver -24.400 38.987 23.053 -46.893 -101.864 -128.285 -120.098

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 155.250 0 170.000 181.920 256.298 371.373 495.564

+ = udgift, - = indtægt

Rammer teknisk budget til budgetnotat august 2020

RESULTATOVERSIGT

Budget 2021-2024

 
 
Note til resultatoversigt: Forventet regnskab 2020 er baseret på koncernrapporten pr. 31. maj 2020.  
 
I den økonomiske politik er det fastlagt, at driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 
130 mio. kr. Den foreløbige resultatoversigt viser, at driftsoverskuddet i 2021 vil udgøre 
226,8 mio. kr. og stigende i overslagsårene 2022-24. Driftsresultatet i 2021 er påvirket 
af afholdelse af Landsstævne. Målsætningen om et overskud på min. 130 mio. kr. er ikke 
tilstrækkelig til at finansiere budgetlagt nettoafdrag på gæld samt et anlægsniveau 
svarende til kommunens størrelse, hvorfor direktionen vil komme med et forslag til et 
justeret niveau i deres forslag til budget 2021. 
 
Servicerammen skal på landsplan overholdes for at undgå sanktion i bloktilskuddet både 
ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen. Servicerammen for 2021 er ikke 
endeligt fastlagt, men den foreløbige serviceramme for Svendborg Kommune er beregnet 
til 2.658,0 mio. kr. Serviceudgifter jf. det tekniske budget udgør 2.620,6 mio. kr., og der 
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er således ca. 38 mio.kr. (ekskl. risikopulje på 20 mio.kr.) op til den foreløbige 
servicerammeandel. 
 
Jf. den økonomiske politik er det ligeledes fastlagt, at der skal ske en gradvis 
nedsættelse af kommunens gæld (afdrag fratrukket lånoptagelse). I 2021 nedbringes 
gælden med knap 78 mio. kr., i 2022 med ca. 89 mio. kr., i 2023 med ca. 90 mio. kr. og 
i 2024 med ca. 93 mio. kr. Stigningen i gældsafviklingen kan henføres til, at der i 
forlængelse af kommuneaftalen ikke er afsat lånepulje vedr. lav likviditet, hvor der i 
budget 2020 var budgetlagt med 29,0 mio. kr. i overslagsårene. Hertil kommer at 
kommunens lånoptagelse reduceres i perioden som følge af lavere anlægsbudget 
primært vedr. havn og energispareprojekt, hvorimod afdrag stort set fastholdes på 
uændret niveau. 
 
Reducering af kommunens gæld er i overensstemmelse med kommuneaftalen, hvor 
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal anvende en del af deres likviditet til 
at nedbringe deres gæld. 
 
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal jf. den økonomiske målsætning udgøre 80 – 
100 mio. kr. Svendborg Kommunes gennemsnitlige likviditet pr. indbygger har gennem 
flere år hørt til nogle af landets laveste. Fra 2019 har kommunens likviditet været 
stigende. 
 
Likviditeten tager udgangspunkt i skønnet over forventet regnskab 2020 jf. 
koncernrapporten pr. 31.5.2020, samt seneste skøn over likviditetsudviklingen for resten 
af 2020. På baggrund her forventes likviditeten at udgøre ca. 170 mio. kr. ultimo 2020. 
Skønnet skal ses i lyset af usikkerheder som følge af COVID-19.  
 
Ud fra det tekniske budget 2021-24 ekskl. udvidelser på drifts- anlægsbudgettet, 
forventes likviditeten ved udgangen af 2021 at udgøre 181,9 mio. kr., stigende til 495,0 
mio. kr. ved udgangen af 2024.   
 
Usikkerheder  
 
Som følge af nyt udligningssystem og kommuneaftalen er der modsat tidligere år relativ 
få usikkerheder tilknyttet indtægtssiden. Usikkerhederne vedrører særtilskud og 
lånedispensationer, hvor svar på vores ansøgninger først forventes at foreligge ultimo 
august/primo september. Hertil kommer at ca. 38 mio. kr. af kommunens statstilskud er 
betinget af aftaleoverholdelse vedr. rammen for serviceudgifter og anlæg. 
 
På udgiftssiden er der stor usikkerhed om de afledte effekter af COVID-19, herunder især 
udviklingen i beskæftigelsen. Samtidig er der usikkerhed om den fremtidige indretning af 
den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet. 
 
Indførelse af ny ferielov medfører indefrysning af 5 ugers ferie for alle ansatte, som skal 
indbetales til Feriefonden over en vis årrække. Ifm. med COVID-19 er der indgået politisk 
aftale om, at lønmodtagerne allerede fra oktober kan få udbetalt 3 ugers indefrosne 
midler. Det er pt. uklart, hvorledes dette skal praktiseres, samt hvilken afledt effekt det 
har for kommunernes økonomi. Regeringen og KL drøfter dette i de kommende måneder, 
herunder mulighed for lånefinansiering af kommunernes udgifter.  
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Usikkerheder og udeståender budget 2021-24: 

 
 

Indtægtsbudget 
 
I nedenstående tabel er der vist en sammenfatning af ændringerne til kommunens 
nuværende indtægtsbudget, som kommuneaftalen for 2021 og KL’s nyeste udgave af 
skatte- og tilskudsmodellen resulterer i. Udviklingen i 2024 er af budgettekniske årsager 
ikke sammenlignelig, da sammenligningsgrundlaget er en kopi af budgetoverslaget for 
2023. 
 
Tabel 1: Ændringer i forhold til budgetoverslagsår i Budget 2020 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

Indkomstskat 61.769 67.742 70.510 18.662

Grundskyld og dækningsafgift -3.584 4.304 13.411 10.445

Øvrige skatter og afgifter 6.995 3.953 9.301 8.352

Generelle tilskud og udligning -202.450 -212.363 -225.889 -249.996

Ændringer i alt -137.270 -136.364 -132.667 -212.537  
Note: ”-” angiver merindtægt, ”+” mindreindtægt. 
 
Det skal bemærkes, at KL primo september vil udsende revideret udgave af 
tilskudsmodellen på baggrund af Regeringens Økonomisk Redegørelse, der forventes at 
foreligge ultimo august. Dette kan medføre ændringer i kommunens indtægtsbudget for 
overslagsårene. 
 
Reformen af udligningssystemet og de afledte økonomiske konsekvenser af Corona-
krisen påvirker på hver sin måde kommunens budget for 2021 og overslagsårene. Pga. 
udligningsreformen er det dog ikke muligt på en meningsfyldt måde at forklare enhver 
afvigelse i forhold til sidste års budgetforudsætninger. Alle afvigelser er i forhold til 
budgetoverslagsår 2021 fra Budget 2020. 
 
Udvikling i overslagsårene 
Indtægter fra udligning og tilskud forventes at stige med 38,8 mio. kr. fra 2021 til 2022. 
Denne forventede stigning skyldes hovedsaligt overgangsordningen vedr. 
udligningsreformen, idet kommunen i 2022 får lov til at beholde en større del af 
gevinsten ved udligningsreformen. Det forventes således, at der i 2022 kun tilbageholdes 
9,3 mio. kr. af gevinsten fra omlægningen af udligningssystemet mod 47,9 mio. kr. i 
2021. Gevinsten ved omlægning af udligningssystemet forventes at være fuldt indfaset i 
2023. 
 

� Særtilskud: 10,0 mio. kr. kun for 2020, og er i 2021-24 budgetlagt med 

samme beløb. 

� Overholdelse af service- og anlægsrammen. 

� COVID-19:, herunder udvikling i beskæftigelsen 

� Kommunal medfinansiering: Usikkert hvornår ny model for medfinansiering 

foreligger samt konsekvensen heraf. 

� Ny ferielov: Usikkerhed om udbetaling af indefrosne midler og mulighed for 

evt. lånefinansiering. 
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I forhold til kommunens budgetrammer forventes der dog kun en samlet stigning i 
indtægterne fra udligning og tilskud på 9,9 mio. kr. fra 2021 til 2022. Dette skyldes for 
det første, at indbyggertallet for 2022 nu er nedjusteret med 375 indbyggere i forhold til 
det indbyggertal, som overslagsår 2022 bygger på. Nedskrivningen af indbyggertallet 
skyldes primært, at der i nov. 2019 er foretaget oprydning i kommunens CPR-register. 
Hvis det oprindelige indbyggertal var bibeholdt ville dette have udløst ekstra 15,6 mio. 
kr. i statstilskud. For det andet forventes der nu en lavere pris- og lønudvikling fra 2021 
til 2022. Prisudviklingen vurderes nu at blive 0,4 pct. point lavere end tidligere skønnet. 
Dette forhold bevirker, at statstilskuddet er faldet med 15,8 mio. kr. i forhold til 
forventningen i budget 2020. 
 
Endelig stiger skatteindtægterne mindre end tidligere forudsat for overslagsårene, hvilket 
betyder en større udligning sammenlignet med tidligere. Der udlignes dog kun med 95 % 
af de mistede skatteindtægter.  
 
I bilag 2 er der redegjort nærmere for indtægtsbudgettet og i bilag 3 er der en kort 
beskrivelse af det nye kommunale tilskuds- og udligningssystem. 
 
Overførselsudgifter 
 
Administrationen har udarbejdet forslag til udgiftsskøn for overførselsudgifterne til brug 
for budgetlægningen.  
 
I budgetmappens afsnit 5 er der nærmere redegjort for det reviderede skøn for 
overførselsudgifter. 
 
Tabel 3: Overførselsudgifter – mer-/mindreudgifter til budget 2021-24. Opgjort i 2021-
priser 
 
 Mio.kr., 2021 prisniveau 2021 2022 2023 2024

Teknik- og Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0
Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget 103,4 82,1 62,7 82,0

Børn- og Ungeudvalget -6,8 -6,8 -6,8 -6,8

Social- og Sundhedsudvalget -12,6 -13,0 -13,4 -13,4

Økonomiudvalget -5,3 -5,3 -5,3 -5,3
I alt 78,7 57,0 37,2 56,5  
 
 
Lov- og cirkulæreprogram: 
 
Kommunernes bloktilskud indeholder kompensation for den udgifts- eller 
indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer.  
 
I nedenstående tabel er vist en oversigt over de afledte økonomiske konsekvenser fordelt 
på udvalg. En mere detaljeret oversigt findes i budgetmappens afsnit 3 med tilhørende 
beskrivelse. 
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Tabel 4: Lov- og cirkulæreprogram til budget 2021-24. Opgjort i 2021-priser 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

Økonomiudvalg 1.612 1.605 1.597 615

Børne- & Ungeudvalg 322 301 301 301

Kultur- og Fritidsudvalg 0 0 0 0

Social- og Sundhedsudvalg 721 670 670 670

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg -265 -422 -295 -295

Teknik- og Erhvervsudvalg 0 0 0 0

Natur- og Miljøudvalg 659 659 532 532

I alt 3.049 2.812 2.805 1.823

Lov- og cirkulæreprogrammet afledte effekt. Fordelt på udvalg

 
 
 
Anlæg  
 
Som følge af manglende finansiering er der fra og med 2021 primært afsat midler til 
renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, havn m.m.  
Der er afsat en større, ikke disponeret ramme på anlægsbudgettet til investering i bl.a. 
havneudvikling, klimaforanstaltninger m.m. Rammen udgør 6,4 mio. kr. i 2021, 18,6 
mio. kr. i 2022 og 28,8 mio. kr. fra 2023. I vedlagte bilag 7 er vist oversigt over 
kommunens anlægsbudget for 2021-24. 
 
I det tekniske budget er køb af A.P. Møllersvej (SIMAC) flyttet fra 2021 til 2022. Som 
følge af COVID-19 er der fremrykket budget til 2020, samt at de afledte ydelser vedr. lån 
til anlægsinvesteringer knyttet til COVID-19 er finansieret af anlægspuljen. 
 
Dette års økonomiaftale løfter anlægsloftet med 2,5 mia. kr. i forhold til 2020, og 
anlægsloftet udgør herefter 21,6 mia. kr. i 2021. I økonomiaftalen er det forudsat, at 
kommunerne selv finansierer anlæg for 1,2 mia. kr. Det betyder, at løftet på anlæg fra 
2020-2021 på 2,5 mia. kr. ca. er finansieret halvt af kommunerne selv og halvt via løftet 
i bloktilskuddet. 
 
Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2020 – 2024 inkl. forventede 
anlægsoverførsler fra regnskab 2020 jf. koncernrapport pr. 31.5.2020. 
 
Figur 5. Kommunens anlægsbudget 2020-2024. 1.000 kr. 

1.000 kr. 

Vedtaget 

budget 

2020 

Korrigeret 

budget 

2020 

Heraf 

forventes 

overført til 

2021  (pr. 

31.5.2020) 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Udgift 149.101 306.567 54.962 107.976 123.799 111.796 111.796 

Indtægt -11.615 -52.261 -11.872 -5.483 -5.483 -5.483 -5.483 

Netto 137.486 254.396 43.090 102.493 118.316 106.313 106.313 

Heraf:               

Ekstra 

anlægspulje 1.349 1.349 0 6.413 18.642 28.831 28.831 

Bemærk: De forventede overførsler til 2021 er ikke endelige! 
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Som det fremgår udgør det korrigerede bruttoanlægsbudgettet 306,567 mio. kr. i 2020, 
hvoraf 54,962 mio. kr. pr. 31. maj 2020 forventes overført til 2021. Direktionen er 
opmærksom på det betydelige budget og realisering heraf, som vil blive inddraget i 
direktionens budgetforslag for 2021. 
 
Ved indregning af forventede overførsler fra 2020 til 2021 udgør bruttolægsbudgettet 
162,938 mio. kr. i 2021. 
 
Lån  
 
I nedenstående tabel er vist de indarbejdede lånoptagelser i det tekniske budget, som er 
tilpasset anlægsbudgettet.  
 
Tabel 6: Budgetlagt lånoptagelse – skattefinansieret område.  
Mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
Automatisk låneadgang     

- Byfornyelse  -6,0 -3,4 -3,4 -3,4 

- Innovativt energispareprojekt -5,8 0,0 0,0 0,0 

- Havn og Færge lånepuljer -18,0 -7,6 -6,1 -6,1 

Lånedispensation – skal søges     

- Lav likviditet  0,0 0,0 0,0 0,0 

- Lånedispensationer 0,0 0,0, 0,0 0,0 

I alt -29,8 -11,0 -9,5 -9,5 

 
Automatisk låneadgang: 
Der er automatisk låneadgang til en række anlægsudgifter. Til byfornyelse kan der lånes 
95% af anlægsudgifterne. Der er 100% låneadgang til energibesparende foranstaltninger og 
til anlægsudgifter på havneområdet. 
 
Særlige regler vedr. havneområdet: 
Låneadgangen omfatter alene anlægsarbejder, der indgår som et naturligt element i 
havnens virksomhed, som fysisk er afgrænset til det matrikulerede havneområde. 
Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet. 
 
Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til ”havneinfrastruktur” (alt under 
vandet), ”adgangsinfrastruktur” og ”oprensning”, der kan lånes til hos KommuneKredit.  
 
KommuneKredit må ikke yde lån til ”havnesuprastruktur” (bygninger, kraner m.m. over 
vandet). Øvrige anlægsudgifter ”havnesuprastruktur” kan finansieres via låneoptagelse i 
et pengeinstitut. Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente, der 
kan lånes til hos KommuneKredit. 
  
Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og 
Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved låneoptagelse 
gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.   
  
Lånedispensation: 
Svendborg Kommune har ikke fri adgang til at optage lån til kommunens 
anlægsinvesteringer, men skal hvert år indsende en begrundet ansøgning til Social- og 
Indenrigsministeriet for at få adgang til at optage lån – også kaldet lånedispensation.  
Til budget 2021 kan der søges følgende lånepuljer: 
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• Investeringer med et effektiviseringspotentiale. 
• Større strukturelle investeringer i borgernære områder. 
• Den ordinære lånepulje (alle former for anlægsaktiviteter).  

 
Lånepuljen til lav likviditet er udgået for budget 2021. Som følge heraf er den oprindelige 
budgetlagte lånoptagelse på 29 mio. kr. i 2021-24 nulstillet i det tekniske budget. I 
forbindelse med delaftalen mellem Regeringen og KL om COVID-19 har kommunen fået 
lånedispensation på 38,0 mio. kr. vedr. lån til lav likviditet.  
 
Kommunen har fremsendt ansøgning om lån på 65 mio. kr. vedr. investeringer i 
borgernære områder samt om 13,3 mio. kr. vedr. den ordinære lånepulje. Svar på 
ansøgningerne forventes ultimo august/primo september. Det skal bemærkes, at 
kommunen i de senere år ikke har fået andel af de afsatte lånepuljer, og som følge heraf er 
der ikke budgetlagt lån hertil i 2021- 2024.  
 
På grund af COVID-19 er der i 2020 givet mulighed for at søge om ekstra lånedispensation 
til fremrykkede anlæg. Der er givet lånedispensation vedr. anlæg på samlet 63,6 mio. kr.  
 
 
Udfordringer 
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020 viser jf. nedenstående tabel, at der på flere 
områder er udsigt til en budgetoverskridelse, som også vil være til stede i 2021 og frem. 
Det er pt. ikke afklaret, hvorledes disse sager skal håndteres i forhold til budget 2021. 
 
Tabel 7: Udfordringer til budget 2021  

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 2024

Manglende fremleje garageanlæg koll. Trafik 1.100 1.100 1.100 1.100

Manglende lejeindt. Havn pga. SIMAC-byggeri 600 600 600 600 600

Manglende lejeindt. Frederiksøen 500 500 500 500 500

Udbud buskørsel TEU 20.01.20 -1.000 -2.400 -2.400 -2.400

Arealeffektivisering 5.600 2.700 2.400 2.400 2.400

Hjemmepl./fritvalg (modregn.ml.komm. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Socialområdet, myndighed 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400

Vederlagsfri fys (fuldfinans.) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Egnsteater - refusionsmanko 300 300 300 300

IT - sikkerhed, fælles off. digitaliseringsstrategi  mv. 1.100 2.500 2.500 2.500 2.500

Mindreforbrug FGU -7.000 -3.200 -2.400 -2.400 -2.400

I alt 12.700 15.000 15.500 15.500 17.900

Udfordringer budget 2021-24

 
 
I vedlagte bilag 5 er der anført en kort beskrivelse af de enkelte områder  
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Temaer  
 
I henhold til budgetproceduren har fagudvalgene i foråret drøftet udvalgets egne 
temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering. På 
møderne i juni og august har fagudvalgene besluttet hvilke forslag, der skal arbejdes videre 
med inden for udvalgenes eget område, og hvilke forslag, der skal fremsendes til de 
politiske drøftelser frem til budgetvedtagelsen i oktober. 
 
I budgetmappen afsnit 5 og afsnit 6 findes en oversigt samt beskrivelse af de fremsendte 
temaer på henholdsvis drifts- og anlægsområdet. 
  
På drift er der fremsendt temaer til en samlet udgift på 70,3 mio. kr. i 2021, 73,5 mio. 
kr. i 2022, 67,4 i 2023 og 70,2 mio. kr. i 2024. 
 
Tilsvarende er der på anlæg fremsendt temaer til en samlet udgift på 159,5 mio. kr. i 
2021, 181,0 mio. kr. i 2022, 150,2 mio. kr. i2023 og 125,7 mio. kr. i 2024. 
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Dato Aktivitet 
Medio august Fagudvalg: 

Status temaer inkl. finansieringsforslag 
25. august Økonomiudvalg: 

Budget 2021 – status. Budgetnotat drøftes. 
Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program 
for byrådets budgetseminar 

27. august Materiale til budgetseminar udsendes 
Ultimo august/primo 
september 

Svar på ansøgning om lån og særtilskud 

1. september Byråd, direktion og MEDHovedudvalg 
Budgetseminar: 
Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen.  
Direktionens budgetforslag til 1. beh. 

4. september Frist for ansøgning om skattenedsættelser 
7. september Borgermøde budget 2021-24 
8. september Økonomiudvalg: 

Budgetforslag til 1. behandling 
15. september Byråd: 

Budgetforslag til 1. behandling 
16. september Alle partier: 

Opstart på politiske budgetforhandlinger 
19. – 20. september Politiske budgetforhandlinger 
21. september Frist for fremsendelse af ændringsforslag 
29. september Økonomiudvalg: 

2. behandling 
6. oktober Byråd: 

2. behandling 
Primo december Fagudvalg: 

Bidrag til Service og Økonomi godkendes 
15. december: Økonomiudvalg: 

Service og Økonomi godkendes 
Evaluering af budgetprocedure budget 2021 + 1. oplæg til 
budgetprocedure budget 2022 
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I det følgende er der kort redegjort for de væsentligste ændringer, der er indarbejdet 
i det foreliggende budgetudkast til budget 2021. 
 
 
Indtægtsbudgettet  
 
I nedenstående tabel er der vist en sammenfatning af ændringerne til kommunens 
nuværende indtægtsbudget, som kommuneaftalen for 2021 og KL’s nyeste 
udgave af skatte- og tilskudsmodellen resulterer i. Udviklingen i 2024 er af 
budgettekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammenligningsgrundlaget er en 
kopi af budgetoverslaget for 2023. 
 
Tabel 1: Ændringer i forhold til budgetoverslagsår i Budget 2020 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

Indkomstskat 61.769 67.742 70.510 18.662

Grundskyld og dækningsafgift -3.584 4.304 13.411 10.445

Øvrige skatter og afgifter 6.995 3.953 9.301 8.352

Generelle tilskud og udligning -202.450 -212.363 -225.889 -249.996

Ændringer i alt -137.270 -136.364 -132.667 -212.537

Note: ”-” angiver merindtægt, ”+” mindreindtægt. 
 
Reformen af udligningssystemet og de afledte økonomiske konsekvenser af 
Corona-krisen påvirker på hver sin måde kommunens budget for 2021 og 
overslagsårene. P.g.a. udligningsreformen er det dog ikke muligt på en 
meningsfyldt måde at forklare enhver afvigelse i forhold til sidste års 
budgetforudsætninger. I stedet vil der blive givet de enkelte tilskudselementer 
blive gennemgået.  Alle afvigelser er i forhold til budgetoverslagsår 2021 fra 
Budget 2020. 
 
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 budgetoverslagsår 2021 i vedtaget budget 2020 forventes det, at 
væksten i skattegrundlaget på landsplan bliver lavere. Dette kan henføres til de 
økonomiske effekter af Corona-krisen, foranstaltningerne for at imødegå 
smittespredning samt en række initiativer til genopretning af økonomien i 
Danmark. Det er endvidere forudsat, at der vil ske en vis genopretning af 
beskatningsgrundlaget i løbet af 2021. Der er dog fortsat en del usikkerhed om 
udviklingen i skattegrundlaget for specielt overslagsårene.  
 
Tilbagegangen i dansk økonomi får også betydning for det lokale skattegrundlag 
og dermed stiger indtægterne fra indkomstskat i 2021 ikke så meget som tidligere 
forventet. Overslagsårene 2022-2024 er baseret på KL’s forventninger til 
udviklingen i skattegrundlaget på landsplan kombineret med et skøn over 
befolkningsudviklingen i lokalt i Svendborg. 
 
Der er i beregningerne lagt til grund at indbyggertallet i Svendborg Kommune for 
perioden 2021-2024 vil stige med hhv. 100 personer i 2021, 220 i 2022, 160 i 
2023 og 140 i 2024. Disse tal er skønnet ud fra Svendborg Kommunes egen 
befolkningsprognose fra april 2020, befolkningsfremskrivningen fra Danmarks 
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Statistik fra maj 2020 samt hensyntagen til de igangværende og planlagte 
byggerier på såvel det private område som det almennyttige område.  For 
overslagsårene 2022-2024 gælder det, at det forventede indbyggertal nu skønnes 
at blive lavere end skønnet ved vedtagelsen af budget 2020 i oktober 2019. 
 
Grundskyld og dækningsafgift 
Der forventes svagt stigende indtægter fra grundskyld i 2021, hvilket skyldes en 
lidt bedre lokal udvikling end den forventede stigning på landsplan. For 
overslagsårene 2022-2024 forventes der nu lavere stigninger i grundskylden end 
tidligere forudsat. Dette skyldes, at der i maj 2020 med aftalen Kompensation til 
boligejere og fortsat tryghed om boligbeskatningen bl.a. blev indført en øvre 
grænse for den årlige reguleringsprocent på 2,8 % mod tidligere maks. 7,0 %.  
 
Der budgetteres en lille stigning i indtægterne fra dækningsafgift på offentligt 
ejede ejendomme. 
 
Øvrige skatter og afgifter: 
Posten består af indtægter fra hhv. kommunal andel af selskabsskat og skatter fra 
manuelt opgjorte dødsboer.  
 
Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for 
indkomståret 2018 afregnes i 2021. På landsplan er indtægterne fra selskabs-
skatter i 2018 faldet med 2,2 mia. kr., hvilket er udtryk for en normalisering af 
indtægtsniveauet i forhold til tidligere. Der har tillige været en negativ 
efterregulering for tidligere år på 1,5 mia. kr. Herudover er kommunernes andel af 
selskabsskatten nedsat fra 15,24 pct. til 14,24 pct. jf. udligningsreformen. 
Kommunernes andel af selskabsskatten afregnes som nævnt med tre års 
forsinkelse, hvilket indebærer, at den nedsatte økonomiske aktivitet i 2020 p.g.a. 
corona-krisen først slår igennem i 2023.  
 
Ovennævnte forhold forventes også at gøre sig gældende på lokalt plan. Det 
betyder, at der i forhold til tidligere nu forventes færre indtægter fra 
selskabsskatter.  
 
 
Tilskud og udligning 
De samlede indtægter fra tilskud og udligning er som tidligere nævnt kraftigt 
påvirket af dels effekten af udligningsreformen og dels effekten af corona-krisen i 
2020. Corona-krisen forventede økonomiske effekt og indholdet af 
Kommuneaftalen for 2021 påvirker det samlede bloktilskud til kommunerne, mens 
udligningsreformen rykker rundt på udligningen mellem de enkelte kommuner.  
 
De samlede indtægter fra udligning og bloktilskud forventes at stige med 202,5 
mio. kr. i 2021 i forhold til forventningen ved vedtagelsen af budget 2020.  
 
Med udligningsreformen er der sket en radikal omlægning af udligningssystemet. 
Bloktilskuddet fordeles nu mellem kommunerne ud fra deres indbyggertal i 
modsætning til tidligere hvor størstedelen af bloktilskuddet blev anvendt til 
landsudligningsordningen og udligningsordningen til kommuner med højt 
strukturelt underskud samt et resttilskud, som blev fordelt efter indbyggertal. Ved 
siden af bloktilskuddet foretages der en mellemkommunal udligning, hvor der 
udlignes efter forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Der er foretaget 
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justering af udligningsordningen vedr. udgifter til udlændinge og udlignings-
ordningen vedrørende selskabsskat samt indført en ny ordning vedr. udligning på 
dækningsafgift vedr. offentligt ejede ejendomme. Endelig er kommunernes 
udgifter til forsikrede ledige, som tidligere blev finansieret via beskæftigelses-
tilskuddet nu omfattet af udligningssystemet. 
 
Tabel 2 - Ændringer i diverse udligningsordninger 

(mio. kr.) 

Nyt 
budget 
2021 

Opr. 
budget 
2021 

Ændring 

Udligning -247,4 -889,9 642,5 
Statstilskud -912,2 -61,7 -850,5 
Beskæftigelsestilskud 0,0 -108,2 108,2 
Komp. uddannelse -24,9  0,0 -24,9 
Udligning selskabsskat -28,6 -36,0 7,4 
Udligning dækningsafg. -0,6 0,0 -0,6 
Udligning vedr. udlændinge 8,1 16,6 -8,5 
I alt -1.205,6 -1097,2 -126,4 

 
Indtægter fra statstilskud, mellemkommunal udligning og beskæftigelsestilskud 
stiger med i alt 99,8 i 2021, Den nye udligningsordning vedr. dækningsafgift på 
offentligt ejede ejendomme bidrager med 0,6 mio. kr. Indtægter fra udligning af 
selskabsskatter falder med 7,4 mio. kr., hvilket skyldes at kommunernes samlede 
indtægter fra selskabsskatter er faldende. Dette opvejes af at kommunens 
nettobidrag til udligningsordningen vedr. udlændinge er faldet som følge af 
omlægningen af denne udligningsordning.  
 
Udligning: 
I den mellemkommunale udligningsordning foretages der fra 2021 udligning 
mellem kommunerne ud fra hhv. forskelle i beskatningsgrundlag og forskelle i 
udgiftsbehov. Samlet giver den nye måde at opgøre udligningen på en indtægt på 
295,3 mio. kr. P.g.a. reglerne om indfasning af effekterne af udlignings-reformen 
sker der i 2021 et fradrag på 47,9 mio. kr. svarende til den del af gevinsten fra 
udligningsreformen, som overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag, 
dvs. at mellemkommunal udligning udgør netto 247,4 mio. kr. 
 
Statstilskud: 
Indtægterne fra statstilskuddet stammer fra Svendborg Kommunes andel af 
bloktilskuddet for 2021 beregnet ud fra kommunens indbyggertal. I bloktilskuddet 
for 2021 indgår ”balancetilskuddet”, som er et beregningsteknisk tilskud, der kan 
være negativt. Balancetilskuddet er i forhold til overslagsår 2021 steget med 11,7 
mia. kr. på landsplan. Dette kan primært tilskrives et lavere skøn over stigningen i 
kommunernes skatteindtægter.  
 
Der er i balancetilskuddet også indregnet stigningen på 1,5 mia. kr. i 
kommunernes serviceramme samt stigende anlæg med 1,3 mia. kr. Modsat 
betyder det nye skøn for pris- og lønudviklingen, at balancetilskuddet påvirkes 
negativt med 3,4 mia. kr. Endelig er finansiering af kommunernes udgifter til 
forsikrede ledige indarbejdet på det budgetgaranterede område. Alt i alt stiger 
balancetilskuddet med 11,7 mia. kr. på landsplan, så der i 2021 er et samlet 
bloktilskud på 91,4 mia. kr. til fordeling blandt kommunerne.  
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Svendborgs indbyggertal udgør ca. 1 % af det samlede indbyggertal i Danmark 
hvilket giver et statstilskud på 912,2 mio. kr. i 2021. Heraf er 38,0 mio. kr. 
betinget af aftaleoverholdelse vedr. serviceudgifter og anlæg. 
 
Kompensation for rev. af uddannelsesstatistik: 
I aftalen om udligningsreformen indgår en 2-årig kompensationsordning for 
kommuner, som bagudrettet har haft tab for manglende oplysninger i den 
uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Det betyder, at Svendborg 
modtager et årligt tilskud på 24,9 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022.  
 
Udligning vedr. selskabsskat: 
Kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end 
landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af 
forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.  
 
I forbindelse med udligningsreformen er kommunernes andel af provenuet fra 
selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i 
kommunernes finansiering via bloktilskuddet. Dette svarer til, at der udlignes 100 
pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten 
samlet set øges. Faldet i udligningsbeløbet for 2021 skyldes, at de samlede 
indtægter fra selskabsskat på landsplan er faldet i forhold til tidligere. 
 
Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme:  
Med udligningsreformen er der etableret en udligningsordning vedr. det 
kommunale provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. 
Kommuner, hvis provenu er højere en landsgennemsnittet pr. indbygger, yder 
tilskud til kommuner, hvis provenu pr. indbygger er lavere end 
landsgennemsnittet.  
 
Der udlignes med 10 pct. af forskellen i forhold til landsgennemsnittet pr. 
indbygger, hvilket giver en udligning på 0,6 mio. kr. til Svendborg Kommune. 
 
Udligning vedr. udgifter til udlændinge: 
Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne 
kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og 
sprogundervisning mv. til udlændinge. Med udligningsreformen sker der en 
nedjustering af ordningen på i alt 2,6 mia. kr. Dette sker primært gennem en 
tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig tilpasses 
forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5 årig og 6-16-årig.  
 
Da Svendborg Kommune er nettobidragsyder til ordningen, falder kommunens 
bidrag med 8,5 mio. kr. i 2021. 
 
Tabel 3 - Ændringer i diverse kommunale tilskud 

(mio. kr.) 
2021 Overslags-

år 2021 
Ændring 

Tilskud til kommuner med små øer -7,6 -7,5 -0,1 
Generelt løft i ældreplejen -9,4 -9,4 0,0 
Kvalitet i ældreplejen -12,6 -12,6 0,0 
Værdighed i ældreplejen -13,2 -13,2 0,0 
Bekæmpelse af ensomhed blandt ældre -1,3 -1,3 0,0 
Kvalitet i dagtilbud -5,1 -5,1 0,0 
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Finansieringstilskud -53,8 -54,1 0,3 
Tilskud til yderkommuner -76,0 0,0 -76,0 
Bidrag til regional udvikling 6,6 6,7 -0,1 
I alt -172,4 -96,5 -75,9 

 
Finansieringstilskud 
Med udligningsreformen er det ekstraordinære finansieringstilskud til 
kommunerne nu gjort permanent. Fordelingen af tilskuddet fastholdes på 2020-
niveau dog opdateres grundlaget for fordelingen af tilskuddet hvert år med 
udviklingen i kommunernes folketal.  
 
Nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner: 
Med udligningsreformen indføres der et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og 
yderkommuner. Det samlede tilskud på landsplan udgør 1,5 mia. kr., hvor 0,5 
mia. kr. finansieres af kommunerne selv efter indbyggertal gennem en nedsæt-
telse af det kommunale bloktilskud. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og 
med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling og udgør på den baggrund 
1,522 mia. kr. i 2021.  
 
Svendborg Kommunes andel af tilskuddet udgør 76,0 mio. kr. i 2021. 
 
Øvrige tilskud: 
Ændringer i øvrige kommunale tilskud er beskedne.  
 
Svendborg Kommune modtager i 2021 også tilskud til nedsættelse af takster for 
hhv. gods og passager/biler på ø-færgerne. Det samlede tilskud udgør 0,6 mio. 
kr. Dette tilskud posteres dog direkte på nettobudgettet for Havnen og indgår 
således ikke i ovenstående oversigt. 
 
Usikkerheder i indtægtsbudgettet 
På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er der følgende usikkerhedsmomenter 
vedrørende de samlede indtægter:  
 

• Udfaldet af kommunens ansøgning om særtilskud for særligt vanskeligt 
stillede kommuner. Svar herpå forventes meddelt af ministeriet ultimo 
august 2020. I budgetudkastet er der indarbejdet en forventning om at 
kommunen vil modtage et særtilskud på 10,0 mio. kr. i årene 2021-2024. 

• Overvejelserne om en evt. mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret 
skattegrundlag. Der analyseres frem til tidspunkt for endelig budget-
vedtagelse.  
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Ændringer i udligningssystemet 

Det nye kommunale tilskuds- og udligningssystem består af: 

• Et generelt udligningssystem inkl. særlig kompensationsordning 

• Visse andre særskilte udligningsordninger 

• Et statsligt bloktilskud til kommunerne 

• En række tilskuds- og overgangsordninger 

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet, som får virkning fra 2021, er 
der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og 
udligningssystem. 
 
Med den nye udligningsreform vil der fremover ske separat udligning af 
beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, hvor der tidligere blev udlignet ud fra et 
beregnet strukturelt underskud. Det nye udligningssystem er ens for alle landets 
kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og 
udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt 
underskud er afskaffet. 
 
I det nye udligningssystem ændres udligningen endvidere fra at være en statslig 
finansieret udligning til at være en mellemkommunal udligningsordning. I det 
statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere 
landsudligning og den særlige ordning for   kommuner med højt strukturelt 
underskud, finansieret af bloktilskuddet. I den nye mellemkommunale udligning 
balancerer tilskud og bidrag til udligningen. 
 
Som led i udligningsreformen er der indført en særlig kompensationsordning for 
de kommuner, stod til at få de største tab som følge af udligningsreformen. 
Tilskuddet til disse kommuner finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter 
indbyggertal. 
 
Det nye udligningssystem indeholder endvidere tre særskilte udligningsordninger, 
udligning af selskabsskat, udligning vedr. udgifter til udlændinge og en ny 
udligningsordning vedrørende udligning af dækningsafgift på offentligt ejede 
ejendomme. 
 
Med udligningsreformen er det særlige beskæftigelsestilskud afskaffet. Som led i 
den samlede omlægning af tilskuddet er bloktilskuddet til kommunerne i den 
forbindelse forhøjet svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelses-
området. 
 
Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder fortsat en række 
målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der indført 
et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, tilskud til grænsenære kommuner, 
tilskud til kommuner med høj kriminalitet i boligområder samt visse 
overgangsordninger. 
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Udgiftsbudgettet  
 
I det tekniske budget er der indarbejdet følgende væsentligste ændringer: 
 
Ændringer i teknisk budget/basisbudget 

Mio. kr. 2021 2022 2023 2024

Drift i alt: 77,2 55,3 35,5 46,4

Serviceudgifter: -1,4 -1,6 -1,6 -10,1

SG-huset tilpasning af ydelser jf. lån på 24 mio. kr. -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Lov- og cirkulæreprogram 3,0 2,8 2,8 2,8

Parkeringsindtægter jf. kommuneaftale -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Videreførsel af effektiviseringsprocent 0,35 -8,5

Overførselsudgifter: 78,6 56,9 37,1 56,5

Refusion dyre enkeltsager jf. kommuneaftale -19,5 -19,9 -20,3 -20,3

Rev. Budget overførselsudgifter - netto 98,1 76,8 57,4 76,8

Mio. kr. 2021 2022 2023 2024

Anlæg i alt: -24,9 18,5 -2,2 -2,2

Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC) udskudt til 2022 -20,7 20,7

Fremrykning af anlæg COVID-19. Låneydelser vedr. lån på 

52 mio. kr. via anlægspulje -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Fremrykning til 2020 - Belægning Byhaveskolen -1,0

Fremrykning til 2020 - Vestermarkskolen køkken -1,0

Mio. kr. 2021 2022 2023 2024

Konto 7/8 i alt: -98,6 -116,4 -109,4 -191,6

SG-huset ydelser vedr. lån med garanti 1,0 1,0 1,0 1,0

Ydelser vedr. lån COVID-19 på 52 mio. kr. 2,2 2,2 2,2 2,2

Nulstilling af lån til lav likviditet 29,0 29,0 29,0 29,0

Nulstilling af ydelser vedr. lån lav likviditet -1,5 -4,5 -7,6 -10,6

Tilpasning lån pga. fremskrivning til 2021-priser -0,7 -0,2 -0,2 -0,2

Tilpasning låneydelser pga. fremskrivning af anlæg til 

2021-priser -0,7 0,0 -0,2 -0,2

Deponering A.P. Møllersvej (SIMAC) rykket til 2022 7,6 -7,6

Revideret budget vedr. kirkeskat 1,8 0,1 -0,9 -0,3

Revideret indtægtsbudget jf. KL's tilskudsmodel -137,3 -136,4 -132,7 -212,5

 
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 
forbindelse med fremskrivningen er effektiviseringskravet på 0,35 pct. udmøntet 
ved en generel reduktion af pris- og løn reguleringen.  
I pl-reserverne 2022-24 er der afsat et årligt effektiviseringskrav på 8,5 mio. kr., 
som udmøntes i forbindelse med den årlige fremskrivning af budgettet.  
Oversigt over fremskrivning til 2021-priser: 
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Ændring på forbrug af kassen

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

Resultatoversigt rammer juni i 2021-priser -1.138 -57.979 -49.707 22.947

Resultatoversigt rammer juni i 2020-priser 27.566 -23.002 -7.283 81.694

Ændring i alt -28.704 -34.977 -42.424 -58.748  
 
Samlet set medfører fremskrivningen til 2021-priser en mindreudgift på ca. 29 
mio. kr. i 2021 stigende til knap 59 mio. kr. i 2024, som primært kan henføres til 
en væsentlig lavere pris- og lønudvikling vedr. driftsudgifter fra 2020-2021 på 
0,85 pct. For 2021-24 er skønnet nedjusteret med 0,13 pct. årligt. 
 
Vedr. anlæg er skønnet uændret 1,90 pct. fra 2020-21. for 2021-24 er skønnet 
nedjusteret med 0,5 pct. årligt. 
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Udfordringer 
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2020 viser jf. nedenstående tabel, at der på flere 
områder er udsigt til en budgetoverskridelse, som også vil være til stede i 2021 og 
frem. Det er pt. ikke afklaret hvorledes disse sager skal håndteres i forhold til 
budget 2021. 
 
Udfordringer til budget 2021  

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 2024

Manglende fremleje garageanlæg koll. Trafik 1.100 1.100 1.100 1.100

Manglende lejeindt. Havn pga. SIMAC-byggeri 600 600 600 600 600

Manglende lejeindt. Frederiksøen 500 500 500 500 500

Udbud buskørsel TEU 20.01.20 -1.000 -2.400 -2.400 -2.400

Arealeffektivisering 5.600 2.700 2.400 2.400 2.400

Hjemmepl./fritvalg (modregn.ml.komm. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Socialområdet, myndighed 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400

Vederlagsfri fys (fuldfinans.) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Egnsteater - refusionsmanko 300 300 300 300

IT - sikkerhed, fælles off. digitaliseringsstrategi  mv. 1.100 2.500 2.500 2.500 2.500

Mindreforbrug FGU -7.000 -3.200 -2.400 -2.400 -2.400

I alt 12.700 15.000 15.500 15.500 17.900

Udfordringer budget 2021-24

 
 
Manglende fremleje garageanlæg kollektiv trafik:  
Kommunen har igennem mange år lejet garageanlægget af BUK A/S på 
Godlandsvej 1. Dette lejemål ophører i august 2020. Baggrunden er, at i det nye 
udbud er der ingen krav om benyttelse af denne adresse og vinderen af udbuddet 
skal derfor selv finde plads til deres busser. Kommunens budget er tidligere blevet 
tilpasset på anlægssiden. 
 
Kommunen har ligeledes haft fremlejet garageanlægget til Arriva i 
kontraktperioden. Dette betyder, at afdelingen som står for fremlejningen mangler 
denne indtægt delvis i 2020 og fra 2021 og frem på driften. Beklageligvis er de to 
områder ikke blevet korrigeret og set samlet. 
 
Manglende lejeindtægt havn pga. SIMAC-byggeri: 
I forbindelse med salget af arealet, hvor det nye SIMAC skal opføres, er der sket 
opsigelse af de eksisterende lejere på Nordre Kajgade og nedrivning af 
bygningerne er igangsat. Konsekvensen heraf er, at det ikke fremover vil være 
muligt at realisere indtægtsbudgetterne for en række af havnens 
udlejningsejendomme. Den manglende lejeindtægt fra bygningerne på Nordre 
Kajgade, og nedgangen i arealleje udgør tilsammen en forventet mindreindtægt 
på 0,6 mio. kr.  
 
Manglende lejeindtægt Frederiksøen: 
Budget for lejeindtægter fra udlejning af arealer og ejendomme på Frederiksøen 
vedrører primært udlejning af administrationsbygningen på Frederiksøen, 
Rundbuebygningen samt det gamle tømrerværksted.  
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Efter at Erhvervskontoret er flyttet til nye lokaler er der i hhv. 2019 og 2020 
annonceret efter nye lejere i administrationsbygningen. Annonceringen har 
desværre været forgæves. Derfor er der fortsat to lejemål i 
administrationsbygningen, som står tomme. Mulighederne for at få udlejet disse 
lejemål vurderes for nuværende at være vanskelige. De manglende lejeindtægter 
på Frederiksøen svarer til en forventet årlig mindreindtægt på 0,5 mio. kr. 
 
Udbud buskørsel:  
Teknik- og Erhvervsudvalget blev den 20. januar 2020 orienteret om det nye 
udbud af bybuskørsel i Svendborg Kommune. Kontrakten er gældende fra august 
2020 og udbudt for en periode for 3 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år, 
og på baggrund af det nuværende kørselsomfang.  
 
Omkring de økonomiske konsekvenser blev der skrevet følgende: 
I forhold til nuværende pris ligger den tilbudte pris ca. 2,4 mio. kr. under det, som 
Svendborg Kommune betaler for bybuskørslen på nuværende tidspunkt. 
Sammenlignet med seneste udbud, med start i 2012, ses der en lille stigning i 
øvrige udgifter, men et stort fald i prisen for de samlede chaufførudgifter. 
 
Fra 2021 og frem til nyt udbud i 2023 eller 2024 vil besparelsen alt andet lige 
være 2,4 mio. kr. årligt. 
 
Teknik- og Erhvervsudvalget har på mødet den 13. august 2020 godkendt, at 
FynBus undersøger mulighederne for grøn omstilling fra 2024 gående på el-
busser, som forventes at koste 4 mio.kr. årligt. Set i forhold til ovennævnte udbud 
vil der være tale om en merudgift på ca. 6 mio. kr.  
 
Arealeffektivisering:  
Ved dannelsen af CETS i 2014, blev der indarbejdet en besparelsespulje, som 
skulle realiseres via arealeffektiviseringer. Hen over åerne er denne pulje steget 
og i 2020 og frem er puljen på 6,1 mio. kr.  
 
På nuværende tidspunkt er der realiseret/igangsat projekter, som forventes at 
generere besparelser på 0,9 mio. kr. i 2020, stigende til 3,7 mio. kr. i 2021 og 
frem.  
 
Herudover er puljen blevet udvidet med et engangsbudget på 0,4 mio. kr. i 2020, 
og 0,2 mio. kr. i 2021 til realisering af en midlertidig pavillon på Tved Skole. 
 
Den samlede udfordring i 2020 er på 5,6 mio. kr. faldende til 2,7 mio. kr. i 2021 
og 2,4 mio. kr. i 2022 og frem. 
 
Det vurderes, at mulighederne er udtømte for så vidt angår forslag, der har en 
kort tilbagebetalingstid og hvor slutresultatet samtidigt er funktionelt for 
fagområderne.  
Økonomiudvalget vil blive forelagt en sag med status på arealeffektivisering og 
forslag til det fremadrettede arbejde med arealeffektivisering. 
 
Hjemmepleje/fritvalg:  
Fritvalgspuljen, der dækker udgifter til hjemmepleje m.v., har allerede fra årets 
start i 2020 været udfordret, idet der også i 2019 var et stort pres på puljen, som 
er fortsat ind i 2020. Desuden har borgernes tyngde, dvs. timer pr. borger, været 
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stigende siden starten af 2019 på grund af mange dårlige borgere, hvilket 
medfører, at det samlede antal visiterede timer i 2020 ligger på et højere niveau 
end i 2019.  

Der forventes derfor ifølge budgetopfølgningen pr. 31.5.2020 et merforbrug på 
puljen på 11,5 mio. kr. excl. anslåede COVID-19 udgifter på 2,7 mio. kr. Da der 
samtidig forventes mindreforbrug på bl.a. de mellemkommunale betalinger, anslås 
det, at den samlede udfordring på fritvalgpuljen kan reduceres til 5 mio. kr. i 
2020. Minimum samme udfordring må forventes at være til stede i 2021, dog 
under forudsætning af, at udgifter som følge af demografisk udvikling fra 2020 til 
2021 også dækkes. 

Socialområdet – myndighed:  
Socialområdet forventer ifølge budgetopfølgning pr. 31.5.2020 en merudgift i 
2020 på 6,4 mio. kr. på myndighedsbudgettet excl. COVID-19 udgifter på 1 mio. 
kr. Merudgiften skyldes primært stigende udgifter til botilbud. Presset på 
Socialafdelingens ramme i 2019 er altså fortsat ind i 2020 selv efter demografisk 
regulering ifm. budgetforlig 2020. Det skal dog bemærkes, at det er en vurdering 
forbundet med betydelig usikkerhed, som er foretaget på baggrund af aktuelt og 
uændret forbrug for resten af 2020. I 2021 må tilsvarende forventes et 
merforbrug på 6,4 mio. kr. på myndighedsbudgettet under forudsætning af, at 
den demografiske udvikling / mængdeudviklingen fra 2020 til 2021 også dækkes. 
Der er udarbejdet en nærmere redegørelse ifm. Budgetkontrollen, der forelægges 
udvalget i august, hvoraf der fremgår en række tiltag for at begrænse de stigende 
udgifter, herunder fokus på visitationspraksis via ekstern bistand. 
 
 
Vederlagsfri fysioterapi (fuldfinansiering): 
Vederlagsfri fysioterapi under det fuldfinansierede område forventes ifølge 
budgetopfølgning pr. 31.5.2020 at udvise et merforbrug i 2020 på 1,8 mio. kr. 
excl. anslåede COVID-19-mindreudgifter. Heri er indregnet, at den kommunale 
med-leverance af vederlagsfri fysioterapi samlet set forventes at reducere 
udgifterne til området med 0,35 mio. kr. i 2020. Flytningen af opgaver/budget 
mellem kommunal træning og vederlagsfri fysioterapi medfører dog en væsentlig 
usikkerhed forbundet med forventningen. I 2021 må forventes en yderligere 
mindreudgift som følge af hjemtagning, hvorfor merforbruget i 2021 og frem 
anslås til omkring 1,5 mio. kr. årligt. 
 
Egnsteater – refusionsmanko: 
Der forventes ikke en stigning i den statslige refusion for kommunens udgifter til 
BaggårdTeatret som egnsteater, hvorfor der fortsat vil være en årlig manko på 
300.000 kr. i det kommunale budget.  
 
IT – øget pres på uomgængelige digitaliseringsprojekter og sikkerhed:  
Der forventes i henh. til budgetopfølgning og prognose en merudgift på området. 
Der er behov for at øge indsatsen, vedr. cyber- og informationssikkerhed (GDPR-
compliance og ISO2700x), data og arkitektur, samt en række af de aktiviteter, 
der understøtter borgeres anvendelse af digitalisering.  
 
Ondsindede angreb udefra på kommunens systemer stiger hastigt og også indefra 
er det nødvendigt at øge fokus på awareness, så der sker færre fejl i omgang med 
data. Derudover kommer en udgift til backup af cloud i forbindelse med Microsoft 
Office på 300.000 kr. årligt. 
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Den fællesoffentlige og –kommunale digitaliseringsstrategi medfører 
uomgængelige digitaliseringsprojekter. KL anslår, at udgiften til kommende 
implementering af NemLog-in3 og MitID til ca. 0,8 mio. kr. i 2020 og 2021 og 
næste generation Digital Post vurderes at kunne variere mellem 1,1 og 7 mio. kr.  
 
I forlængelse af digitaliseringspagten fra foråret 2019 er det ligeledes aftalt i 
økonomiaftalen, hvilke nye områder alle kommuner skal have på Mit Overblik i 
anden etape - og det er aftalt at sætte 7 nye kommunale signaturprojekter om 
afprøvning af anvendelse af kunstig intelligens i gang fra januar 2021. 
 
Kombits udskydelse af Monopolbrudsprojektet medfører ekstra udgifter, da 
forventede besparelser ikke kan høstes. Dertil kommer kraftig stigning i bidraget 
til Udbetaling Danmark. Det bevirker, at der i 2021 og 2022 forventes merforbrug 
på hhv. 1,7 mio.kr. og 1,9 mio.kr.  
 
Internt er det nødvendigt at levere en mere sikker, fleksibel og brugervenlig 
digital service til brugerne og legacy i IT servicemanagement-systemerne skal 
fjernes (herunder optimering af servicedesk-systemet). Endvidere er der behov 
for ekstra ressourcer til skole-IT.  
 
Alt i alt anbefales tilført et årligt budget på minimum 2,5 mio. kr., hvor 
ovenstående vil blive forsøgt prioriteret bedst muligt indenfor.  
 
FGU – mindreforbrug:  
Forberedende grunduddannelse (FGU) startede op 1. august 2019. Kommunens 
udgifter er en afregningen med staten som er forskudt således, at udgiften der 
vedrører aktiviteten i 2019 afregnes i 2020.  
 
Budgettet er lagt efter en forventning om 209 elever. Forventningen er udmeldt 
fra centralt hold og bygger på elevtal mv. fra 2016. Der er imidlertid ikke så 
mange elever som forventet, hvorfor der forventes et mindreforbug i 2020 på ca. 
7. mio. kr. En udarbejdet prognose for 2021 og frem, hvor der er et budget på ca. 
21 mio. kr. årligt, indeholder stor usikkerhed, hvorfor der ud fra en forsigtigt skøn 
forventes et mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. i 2021 og 2,4 mio. fra 2022 og 
frem. 
 
Der er i beregningerne indlagt skøn over optaget samt afsat budget til en stigning 
i elevtallet. Heraf forventes overført 1,5 mio. kr. til Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse (STU), som har snitflade til FGU´en, da der forventes 
merudgift på STU uddannelsen fremadrettet. 
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1.000 kr. + = udgift, - = indtægt

Svendborg Kommune I alt 3.867.598

Miljø- og Naturudvalget 15.612

Teknik- og Erhvervsudvalget 267.476
Serviceudgifter: 276.729

Center for Ejendomme og Teknisk Service 231.373

 Trafik og infrastruktur 85.312

 Ejendomsservice 113.870

 Kommunale ejendomme 32.191

Byg 9.782

Plan og Udvikling 10.071

Erhverv 21.375

Erhvervskontor 16.344

Iværksætteri 322

Havne og Færger 4.709

Sekretariat 4.128

Overførselsudgifter: -9.253

Center for Ejendomme og Teknisk Service -9.253

Ejendomsservice 2.155

Kommunale ejendomme -11.408

002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.113.896
Serviceudgifter: 76.050

Jobcenter og Borgerservice 76.050

Jobcenter og Borgerservice 74.980

Øvrige serviceudgifter 955

Integrationsråd 115

Overførselsudgifter: 1.037.846

Beskæftigelsesindsats 53.832

Sociale ydelser 403.685

Integration 15.275

Forsikrede ledige 166.432

Førtidspension 327.967

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 70.655

Børne- og Ungeudvalget 949.523

Serviceudgifter: 949.107

Skoleområdet 506.358

Dagtilbud 225.022

Familie og uddannelse 217.727

Familie 185.673

Specialundervisning for voksne 35.383

Specialinstitutioner 1.241

Rammeinstitutioner -7.203

Administration 2.633

Overførselsudgifter: 416

Familie og uddannelse 416

Kultur- og Fritidsudvalget 102.097
Serviceudgifter: 102.097

Kultur og Fritid 66.064

Undervisnings- og Kulturinstitutioner 36.033

005 Social- og Sundhedsudvalget 1.212.935
Serviceudgifter: 1.002.179

Ældreområdet 599.046

Socialområdet 316.256

Sundhedsfremme og forebyggelse 86.877

Overførselsudgifter: 210.756

Socialområdet -24.544

Sundhedsfremme og forebyggelse 235.300

Økonomiudvalget 206.059
Serviceudgifter: 198.788

Administration 147.762

IT 38.890

Beredskab og indsatsledelse 12.136

Overførselsudgifter: 7.271

Seniorjob 5.831

Tjenestemandspension - forsyningsområdet 1.440

Budget 2021
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Kommunens anlægsudgifter 2021-24 i 2021-priser jf. teknisk budget. 

 Netto - 1.000 kr.  (2021-priser) 2021 2022 2023 2024

Køb og salg: 347 21.094 347 347

1 Tankefuld - Rådgivning 347 347 347 347

2 Jordforsyning i landistrikter +/- 5,4 mio . kr. 0 0 0 0

3 Køb af A.P. M øllers Vej (SIM AC) 20.747

Veje og Trafiksikkerhed 21.547 21.547 21.547 21.547

4 Trafiksikkerhed og cykelfremme 1.289 1.289 1.289 1.289

5 Renovering af signalanlæg 637 637 637 637

6 Trafiksikkerhed Cykelstier 3.896 3.896 3.896 3.896

7 Veje - funktionsudbud og partnering 15.725 15.725 15.725 15.725

Havne og Færger 18.406 8.080 6.634 6.634

8 Rådighedsramme 2.494 2.494 2.494 2.494

9 Pulje til vedligeho ldelse af bygningerne på Frederiksøen  1.867 1.446

10 Klimatilpasning Svendborg Havn 8.626

11 Svendborg Havn, analyse m.v. 5.062 3.630 3.630 3.630

12
M idlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med 

havneudvikling
357 510 510 510

Kultur, Fritid og Idræt 589 589 589 589

13 Renovering af klubhuse 323 323 323 323

14 Synliggørelse af kulturhistoriske værdier 55 55 55 55

15 Forsamlingshuse - aktiviteter 211 211 211 211

Natur, Miljø og Klima 1.700 1.700 1.700 1.700

16 Naturpleje - Primært skovrejsning 1.054 1.054 1.054 1.054

17 Natura 2000-indsatsen 646 646 646 646

Borgernære Serviceområder 44.332 58.669 68.858 68.858

18 Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud 1.019 1.019 1.019 1.019

19 Skoler - Faglokaler 1.019 1.019 1.019

20 Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder 419 419 419 419

21 Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag 1.432 2.322 2.322 2.322

Vuggestuepladser Svendborg By og Thurø 890

22 Pulje til vedligeho ldelse af ejendomme m.m. 32.121 35.248 35.248 35.248

23 Thurø Skole og Skårup Sko le 2.038

24 Pulje - Ekstra anlægsramme 6.413 18.642 28.831 28.831

Energi 5.794 0 0 0

25 Innovativt Enerigisparepro jekt 5.794

Byudvikling 6.339 3.545 3.545 3.545

26 Byfornyelse - rådighedsbeløb 3.545 3.545 3.545 3.545

27 Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring 2.794

Administration 3.438 3.092 3.092 3.092

28 Pulje til lokale initiativer 1.400 1.054 1.054 1.054

29 Potentialeplaner i lokalområder - Nye tiltag 2.038 2.038 2.038 2.038

Samlet anlægsramme - udgifter 107.872 123.696 111.692 111.692

Samlet anlægsramme - indtægter -5.380 -5.380 -5.380 -5.380

Samlet anlægsramme - netto 102.492 118.316 106.312 106.312



31.8.2020 
20/18477 
Ref. doktoa & 
matsmi  

Notat vedr. fritvalgspuljens merforbrug 

Fritvalgspuljens budget er i 2020 på 138,4 mio. kr. og dækker udgifter til kommunal og privat hjemmepleje 
(§ 83), hjemmetræning/rehabilitering (§ 83a), eget valg af hjælper (§94) samt privat antaget hjemmehjælp 
(§95).  

Puljen viser ved budgetopfølgning pr. 31.05.2020 et merforbrug i 2020 på 14,3 mio. kr., hvilket er en 
stigning på 7,1 mio. kr. ift. 2019. Foreløbige tal viser en fortsat stigning i udgiftsniveauet, så merforbruget 
ventes øget i 2020. 

Data for området viser: 

• Et gennemsnitligt øget antal timer til hjemmepleje på ca. 2,6 timer pr måned
• Ingen nævneværdig stigning i antal borgere
• Hvilket betyder at den enkelte borger er visiteret til væsentligt flere timer, dvs. at der er tale om

flere meget syge borgere

De flere timer skyldes primært: 
• Indsatser ift. væsentlig nedsat funktionsevne ift. at blive forflyttet og komme på toilettet er steget

markant. De to indsatser svarer til en udgiftsstigning på ca. 7 mio. kr. fra 2019-2020.
• Timerne i nat- og aftensektionerne er øget markant
• Begge dele er indikatorer for borgere, der er så syge at de har brug for væsentlig pleje hele døgnet
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Årsagen til stigningen i timerne skyldes dårlige borgere, som følge af 
• at borgere udskrives fra sygehus, så snart de er sat i behandling
• corona-situationen med borgere, der har haft behov for yderligere hjælp i hjemmet som følge af

begrænset kapacitet i aktivitetscentre og gæstepladser. Ved den seneste budgetkontrol d.
31.05.2020 var udgifterne opgjort til 2,7 mio. kr.

• at hjerneskadede borgere udskrives til hjælp i eget hjem væsentligt tidligere, og endnu inden de er
genoptrænet. Tidligere var borgere med hjerneskade indlagt 3-6 måneder, nu er indlæggelsestiden
nede på 3-6 uger (kilde: Hjerneskadeområdet Svendborg Kommune)

• demografisk udvikling med flere 85+-årige som er de borgere, der får mest hjælp.

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

 4.000

 4.500

 5.000

De to indsatser, der har størst stigning i antal timer (udgiftsdrivere)

3.2 Udskillelse 3.4 Mobilitet

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

Ti
m

er
 (

A
ft

en
)

Ti
m

er
 (

N
at

)

Årmåned

Vagtlag med procentvis største stigning i antal visiterede timer

Nat Aften



0

5

10

15

20

25

30

35

0-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90-94 år 95+ år

Timer pr borger pr måned i 2020

77,3 

80,5 
80,3 

 75,0

 76,0

 77,0

 78,0

 79,0

 80,0

 81,0

Gns. Alder hjemmehjælp samlet Gns. Alder for mobilitet og
udskillelse

Gns. Alder for de 500 tungeste
borgere

Gennemsnitlig alder i perioden januar 2020 - juli 2020 

100

110

120

130

140

150

160

170

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Befolkningsprognose for Svendborg Kommune (2019 = indeks 100)

65-74 75-89 90+



Direktionens justerede forslag til budget 2021 
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Hovedbudskab 
 
Direktionens forslag sikrer, at der årligt gives plads til 58 mio. kr. yderligere 
til serviceudgifter, hvorefter kommunens serviceramme ligger på niveau med 
den udmeldte, vejledende ramme. 
 
Under anlæg er der afsat yderligere midler, dels 71 mio. kr. til byrum og 
adgangsvej ved Simac, klimasikring omkring Søndre Havn samt køb af 
Tipsvænget. Hertil kommer en samlet udisponeret pulje på 203 mio. kr. for 
2021-2024 til prioritering af temaforslag og buffer. 
 
Den samlede gældsafvikling for den 4 årige periode udgør 291 mio. kr. 
 
I direktionens forslag ligger den gennemsnitlige likviditet i alle år over 125 mio. kr. og 
overstiger dermed den nuværende målsætning om 80-100 mio. kr. 
 
Direktionen anbefaler, at den økonomiske politik justeres vedr. ordinært driftsresultat og 
kommunens likviditet. 
 
Da kommunen har fået afslag på ansøgning om særtilskud er budgettet tilpasset hertil i 
alle år, mod at den udisponerede anlægspulje er reduceret med 10,0 mio. kr. årligt. 
Provenu af modtaget lånedispensation for 2021 på 21 mio. kr. tilgår kassen. Endvidere er 
der taget højde for at Landsstævnet i 2021 (L21) er udskudt til 2022 (L22). Endelig er 
ændret betaling vedrørende kirkeskat indarbejdet.  
 
Direktionens budgetforslag indeholder ikke puljer i overslagsårene, som forudsætter 
tilsagn om særtilskud og lån, hvilket underbygger budgettets robusthed. 
 
Indledning 
 
Formålet med direktionens budgetforslag er at danne udgangspunkt for de politiske 
forhandlinger. Budgettet bygger på realistiske forudsætninger og overholder den 
økonomiske politik, ligesom det ligger inden for rammerne af kommuneaftalen.  
 
Kommuneaftalen og udligningsreformen medfører en væsentlig forbedring af kommunens 
økonomi. 
 
Sigtepunktet for direktionens budgetforslag for 2021-2024 er at anvende denne 
forbedring til at balancere et realistisk robust budget for de kommende år med plads til 
nye tiltag på drift og anlæg.  
 
Heri ligger at det ordinære driftsresultat skal kunne finansiere anlæg og et betydeligt 
nettoafdrag på gæld. På denne baggrund og i lyset af de ændrede forudsætninger for 
kommunens økonomi forslår direktionen jf. nedenfor at den økonomiske politik justeres 
vedr. ordinært driftsresultat og kommunens likviditet. 
 
Direktionen har lagt til grund, at indtægter og overførselsudgifter er uændret i forhold til 
budgetnotatet. Endvidere lægges op til at serviceudgifterne øges således at de flugter 
med kommunens servicerammeandel. Ud fra behov om investeringer i udvikling af 
Svendborg Kommune prioriterer direktionen, at anlægsbudgettet indeholder 
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udisponerede puljer, der dels kan finansiere anlægstemaer for 2021 og dels reserveres 
som bufferpulje bl.a. til at kunne finansiere anlægsønsker i de kommende år.  
 
Størrelsen på anlægsbudgettet er fastlagt således, at kassebeholdningen som minimum 
udgør 115 mio.kr. i årene. Kassebeholdningen er dermed stadig relativ lav og bør styrkes 
med provenu af evt. yderligere lånemuligheder for anlægsinvesteringer, da afviklingen af 
gæld uanset vil være betydelig i budgetperioden.  
 
Direktionens forslag skal også ses i lyset af COVID-19, hvor der er stor usikkerhed om de 
økonomiske konsekvenser for de kommende år. Dette stiller krav til, at kommunes 
økonomi er rustet til at håndtere større udsving. 
 
Selv om der i budgettet er taget højde for kendte merudgifter, er der fortsat en række 
risici, der kan true budgettet. Bl.a. er 3 mia. kr. af statens tilskud betinget af, at 
kommunerne under ét overholder servicevækstrammen, og 1 mia. kr. er betinget af, at 
kommunerne ligeledes overholder den aftalte anlægsramme. 
 
I det følgende uddybes direktionens budgetforslag. 
 
Serviceudgifter 
 
Serviceudgifterne i direktionens forslag ligger omkring den udmeldte, vejledende ramme 
i 2021. Det betyder, at serviceudgifterne kan løftes med 58 mio.kr. i forhold til det 
tekniske budget. 
 
L21 afsat i det tekniske budget flyttes fra 2021 til 2022 med 22,5 mio. kr., hvorfor der i 
2022 ikke umiddelbart vil være plads i servicerammen til at fastholde den afsatte 
risikopulje på 20 mio. kr., men derimod i 2021. Direktionen anbefaler at fastholde den 
afsatte risikopulje på 20 mio.kr. i 2021, 2023 og 2024, således at kommunen har den 
fornødne robusthed til imødegåelse af efterreguleringer, konjunkturudsving (covid-19) og 
andre uforudsete udgifter, hvor der bl.a. er stor usikkerhed om den fremtidige indretning 
af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet. 
 
Løftet på 58 mio. kr. anbefales disponeret med 15,0 mio. kr. til imødegåelse af 
udfordringer, som beskrevet i budgetnotatet, samt afledt drift af indarbejdede 
anlægsinvesteringer. Den resterende udisponerede serviceramme til den politiske 
forhandling udgør herefter 42 mio.kr., hvor direktionen henleder opmærksomheden på et 
demografisk udgiftspres på ældre-, social- og sundhedsområdet og at der ikke længere 
er en risikopulje afsat på driften i 2022.  
 
Det skal bemærkes, at risikopuljen i 2021 også er et værn mod at eventuelt overført 
mindreforbrug fra 2020 ikke vil udfordre overholdelse af servicerammen. 
 
Oversigt over løft af servicerammen 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

Serviceudgifter 37.655 61.149 58.799 61.199

L21 til L22 -20.345 22.500

Risikopulje tilbageføres -20.000

Pulje udfordringer 15.000 15.500 15.500 17.900

Afledt drift byrum og klimasikring 149 299 299

Afledt drift Tipsvænget, skøn 1.000 1.000 1.000 1.000

Pulje til øvrig prioritering 42.000 42.000 42.000 42.000  
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Det skal bemærkes, at der i 2021 fastholdes budget på 2,1 mio.kr. i forbindelse med 
L22, hvorfor der alene fragår 20,345 mio.kr. fra budget 2021 . 
 
Overførselsudgifter 
 
Fra og med 2021 skal kommunen indbetale indefrosne midler til Feriefonden over en vis 
årrække. Det samlede beløb udgør i størrelsesorden ca. 180-190 mio. kr. I direktionens 
forslag er der forudsat en årlig tilbagebetaling på 4 mio. kr. baseret på en gennemsnitlig 
tilbagebetaling over 50 år. Driftsudgiften belaster ikke servicerammen, men indgår i 
stedet som en overførselsudgift. Regeringen og KL drøfter de kommende måneder 
mulighed for lånefinansiering af kommunes udgifter.  
 
Anlægsbudget: 
 
Anlægsbudgettet kan ifølge direktionens forslag rumme investeringer for samlet 624 mio. 
kr. i 2021-2024, hvoraf det tekniske budget udgør 432 mio. kr. primært til udisponeret 
pulje (82 mio. kr.), ejendomsvedligeholdelse, vejvedligeholdelse og havneudviklingen.  
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 I alt

Anlægsramme teknisk budget 102.383 118.205 106.201 106.201 432.990
Udvidelser

Byrum og adgangsvej ved SIMAC 8.000 17.025 25.025
Klimasikring omkring Søndre Havn 3.000 21.000 12.600 36.600
Køb af Tipsvænget 9.500 9.500
Udisponeret anlægspulje 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

I alt 152.883 186.230 148.801 136.201 624.115

 
I direktionens forslag er der afsat 71 mio. kr. til byrum og adgangsvej ved Simac, 
klimasikring omkring Søndre Havn samt køb af Tipsvænget. Desuden er der indarbejdet 
en udisponeret pulje på 120 mio. kr., således at den samlede pulje udgør 203 mio. kr. 
for 2021-2024 til prioritering af temaforslag og buffer. Det anbefales, at der fastholdes 
en udisponeret pulje i perioden til medfinansiering af f.eks. havneudvikling (P-hus, 
Kildebækken mv.) samt andre forventede anlægsbehov, som efterfølgende vil komme i 
budgetperioden. 
 
Den udisponerede anlægspulje udgør 36 mio. kr. i 2021 og er stigende i overslagsårene 
jf. nedenstående tabel. 
 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 I alt

Teknisk budget 6.413 18.642 28.831 28.831 82.717

Direktionens forslag 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

I alt 36.413 48.642 58.831 58.831 202.717

Udisponeret anlægspulje 2021-24

 
 
Dertil kommer et anlægsbudget i 2020 på 306 mio. kr., hvor der pr. 31. maj 2020 
forventes overført 56 mio. kr. til 2021. Direktionen har fokus på budgettets størrelse og 
mulighed for realisering i 2020. Det må pt. forventes, at overførslen til 2021 faktisk vil 
blive større, hvilket er medvirkende til den forventede større kassebeholdning primo 
2021. Det anbefales, at der ved budgetlægningen for 2021 tages højde herfor i form af 
den fornødne kassebeholdning og/eller udisponeret anlægspulje.  
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Lånoptagelse og gældsafvikling 
 
Jf. delaftalen om COVID-19 fra foråret har kommunen fået lånedispensation på i alt 38 
mio. kr. I direktionens forslag er det forudsat, at lånet optages for at styrke kommunens 
likviditet fremadrettet.  
 
Der er indarbejdet yderligere lånoptagelse til de konkrete anlægsinvesteringer, der er 
medtaget i budgetforslaget, til styrkelse af kassebeholdningen og set i lyset af den i 
forvejen betydelige gældsafvikling. Herunder er lånedispensation på 21,0 mio. kr. 
indarbejdet i 2021, men ikke i overslagsårene. Øvrige lånemuligheder afhænger af 
lånemulighed for det konkrete anlægsprojekt samt opnåede lånedispensationer. 
 
Den samlede gældsafvikling for den 4 årlige periode udgør herefter 291 mio. kr. 
 
Likviditet 
 
Kommunens likviditet har været stigende bl.a. på grund af anlægsoverførsler mellem 
årene. I budgetforslaget ligger den gennemsnitlige likviditet i alle år over 125 mio.kr., og 
overstiger dermed den nuværende målsætning om 80-100 mio. kr. 
 
Øvrige forhold 
 
Da kommunen har fået afslag på ansøgning om særtilskud er budgettet tilpasset hertil i 
alle år, mod at den udisponerede anlægspulje er reduceret med 10,0 mio.kr. årligt.  
 
Valg af statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag udestår endnu.  
 
Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2021 jf. 
budgetnotat af 18.08.2020, hvor der er indarbejdet afledte udgifter af kommuneaftalen 
herunder lov- og cirkulæreprogram, overførselsudgifter m.m. samt det forventede 
regnskab for 2020 jf. koncernrapporten pr. 31. maj 2020.  
 
Forventede skatte- og tilskudsindtægter er baseret på statsgaranti og med uændret 
skatteprocent og grundskyldspromille. Såfremt skatteprocenten kan nedsættes til 26,3% 
vil kommunen blive fuldt ud kompenseret. 
 
Indtægterne i overslagsårene kan ændres primo september, når KL udsender revideret 
skøn på baggrund af Regeringens Økonomisk Redegørelse. 
 
Kommunens økonomiske politik anbefales justeret 

På baggrund af ovenstående anbefales den økonomiske politik justeret, således det 
ordinære driftsresultat samlet kan finansiere anlæg og nettoafdrag på gæld og foreslås 
hævet til 170 mio.kr. i 2021 og 215 mio.kr. fra 2022.  

Ligeledes anbefales minimumslikviditeten hævet fra 80-100 mio. kr. til 115 mio. kr. for 
at øge kommunens robusthed og beredskab. Målet er stadig i den lavere ende 
sammenholdt med andre kommuner, og forudsætter, at der fastholdes risiko- og 
bufferpuljer på drift og anlæg jf. direktionens anbefalinger ovenfor. Samtidig skal det 
også ses i sammenhæng med den betydelige gældsafvikling i budgetperioden. 
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Resultatoversigt for direktionens budgetforslag 
 
Tabel 1: Resultatoversigt direktionens forslag til 1. behandling 

 

 Regnskab

Forv. 

Regnsk. 2020 Budget Budget Budget Budget Budget

1.000 kr. 2019 pr. 31.5.2020 2020 2021 2022 2023 2024

Indtægter i alt -3.779.000 -3.973.313 -3.887.803 -4.104.509 -4.197.761 -4.268.526 -4.348.396

Serviceudgifter i alt 2.502.400 2.611.100 2.607.955 2.657.956 2.655.781 2.653.089 2.655.493

Overførselsudgifter 1.119.900 1.214.100 1.123.075 1.251.298 1.234.599 1.219.019 1.238.090

Pris- og lønreserver 0 0 0 0 67.751 136.274 207.959

Driftsudgifter i alt 3.622.300 3.825.200 3.731.030 3.909.254 3.958.131 4.008.382 4.101.542

Renteudgifter 15.400 15.800 22.937 20.690 20.495 19.328 17.855

Resultat af ordinær virksomhed -141.300 -132.313 -133.836 -174.565 -219.135 -240.816 -228.998

Anlægsudgifter i alt 83.500 193.600 137.487 152.883 186.230 148.801 136.201

Pris- og lønreserver 0 0 0 0 2.607 4.196 5.801

Anlæg i alt 83.500 193.600 137.487 152.883 188.837 152.997 142.002

Resultat af skattefinansieret område -57.800 61.287 3.651 -21.682 -30.297 -87.819 -86.996

 Regnskab

Forv. 

Regnsk. 2020 Budget Budget Budget Budget Budget

Finansieringsoversigt i 1.000 kr. 2019 pr. 31.5.2020 2020 2021 2022 2023 2024

Resultat af skattefinansieret område -57.800 61.287 3.651 -21.682 -30.297 -87.819 -86.996

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 392.400 105.000 97.309 111.693 105.188 105.781 108.301

Lånoptagelse -368.900 -171.900 -77.697 -56.198 -36.605 -22.092 -9.492

Finansforskydninger 9.900 44.600 -210 1.986 -13.810 -6.904 -6.871

Ændring af likvide aktiver -24.400 38.987 23.053 35.798 24.475 -11.034 4.942

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 155.250 0 190.000 160.575 130.438 123.717 126.764

+ = udgift, - = indtægt

Direktions forslag til 1. behandling i Økonomiudvalget den 8. september 2020

RESULTATOVERSIGT

Budget 2021-2024
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Tabel 2: Ændringer i direktionens forslag i forhold til budgetnotat af 18.08.2020: 

 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

Serviceudgifter 37.655 61.149 58.799 61.199

Risikopulje tilbageføres -20.000

Pulje udfordringer 15.000 15.500 15.500 17.900

Pulje til øvrig prioritering 42.000 42.000 42.000 42.000

Afledt drift Tipsvænget, skøn 1.000 1.000 1.000 1.000

Afledt drift byrum og adgangsvej SIMAC 149 149 149

Afledt drift klimasikring Søndre Havn 150 150

L21 til L22 -20.345 22.500

Overførselsudgifter 4.000 4.000 4.000 4.000

Årlig ydelse feriepenge 4.000 4.000 4.000 4.000

Anlægsudgifter 50.500 68.025 42.600 30.000

Byrum og adgangsvej ved SIMAC 8.000 17.025

Klimasikring omkring Søndre Havn 3.000 21.000 12.600

Udisponeret anlægspulje 30.000 30.000 30.000 30.000

Køb af Tipsvænget 9.500

Lån inkl. renter og afdrag -25.766 -23.982 -10.089 2.786

Lån klimasikring omkring Søndre Havn -3.000 -21.000 -12.600

Ydelser lån klimasikring Søndre Havn 65 581 1.307 1.582

Lån vedr. SIMAC -2.333 -4.667

Ydelser lån SIMAC 50 201 301 301

Lånedispensation -21.000

Ydelser lånedispensation 452 903 903 903

Ydelser lån likviditet optaget i 2020 3.770 3.770 3.770 3.770

Indtægter 10.000 10.000 10.000 10.000

Særtilskud 10.000 10.000 10.000 10.000

Finansforskydninger 2.005 -938 -69 -594

Kirkeskat 2.005 -938 -69 -594

I alt 78.394 118.254 105.241 107.391  
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Aftale om kommunernes økonomi i 2021 

 
Den 29. maj 2020 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen 
aftale om kommunernes økonomi i 2021.  
 
Årets kommuneaftale indeholder udover løft af servicerammen på 1,5 
mia. kr. og løft af anlægsrammen på 2,5 mia. kr. en større 
midtvejsregulering for 2020 som er afledt af Corona-pandemien.  
 
Den samlede ramme for kommunernes serviceudgifter i 2021 udgør i alt 
267,2 mia. kr. 
 
For kommunernes anlægsudgifter er rammen hævet med på 2,5 mia. kr. 
i forhold til det aftalte niveau for 2020. Rammen for anlæg udgør herefter 
21,6 mia. kr. i 2021. 
 
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. er med 
udligningsreformen blevet permanent og reguleres fremover i takt med 
befolkningsudviklingen i de enkelte kommuner.  
 
Aftalen i sin fulde ordlyd er gengivet efterstående i budgetmappen. 
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Hovedpunkter i aftalen 
 

Fakta om kommunernes økonomi i 2021: 
• Kommunernes serviceudgifter løftes til 267,2 mia. kr. (løft på 1, 

5 mia. kr.) plus sædvanlig DUT-regulering. 
• Loft for anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr. (løft på 2,5 mia. 

kr. i forhold til 2020. Heraf finansierer kommunerne selv 1,0 mia. 
kr.) 

• Hhv. 3 mia. kr. og 1 mia. kr. er gjort betinget af aftale-
overholdelse i budgetsituationen (uændret vilkår) 

• Overførselsudgifterne skønnes til 81,0 mia. kr. og udgifterne til 
de forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud) skønnes at udgøre 
15,4 mia. kr. i 2021. 

• Kommunernes udgifter til KMF skønnes at udgøre 23,3 mia. kr. 
(2021-udgifter sættes lig med kommunens budget i 2020). 

• Kommunerne og Regeringen skal senere drøfte mulighederne for 
revision af budgetloven. 

• Likviditetstilskud er håndteret via reform af tilskuds- og 
udligningssystemet. 

• Kommunerne forpligter sig til at kigge på muligheden for at 
bruge en andel af deres likvide midler på at reducere nuværende 
gæld. 

• Kommunerne har efter regeringens skøn mulighed for at frigøre 
ressourcer på 0,5 mia. kr. ved at reducere indkøb af konsulent-
ydelser, som kan anvendes til den borgernære velfærd. Det 
samme gælder for velfærdsprioritering på 0,25 mia. kr. i 2021. 

 
Midtvejsregulering for 2020: 

• Der foretages en (positiv) midtvejsregulering af 
overførselsudgifterne i 2020 på 3,4 mia. kr. hvoraf 0,5 mia. sker 
via DUT-reguleringen. Negativ midtvejsregulering i 2020 p.g.a. 
lavere P/L-rul udgør 1,0 mia. kr. 

• Beskæftigelsestilskud for 2020 midtvejsreguleres med 5,5 mia. 
kr. (lovbestemt) 

•  Udbetaling til kommunerne af ovenstående fremrykkes 
ekstraordinært til 1.9.2020. 
 

 
Kommunernes udgifter til håndtering af Corona-pandemien: 

• Kommunerne kompenseres med i alt 2,6 mia. kr. i 2020 for 
allerede opgjorte (netto)udgifter i forbindelse med håndtering af 
corona-pandemien*. 

• Kommunernes samlede udgifter til håndtering af corona-
pandemien drøftes igen med regeringen i løbet af efteråret, da de 
endelige merudgifter endnu ikke er opgjort. 

• Serviceloftet for 2020 korrigeres for kommunernes ekstraudgifter 
til håndtering af Corona-pandemien. 

• Kompensationen fordeles som udgangspunkt efter indbyggertal 
dog med respekt for særlig indkøbsmodel i forbindelse med 
værnemidler. 
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• Kommunerne får tilbageført overskud i Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag på 0,6 mia. kr. i 2020. Dette sker bl.a. via en 
reduktion i bidraget for 2020. 

• Kompensation for merudgifter i trafikselskaber afregnes særskilt 
med trafikselskaberne.  
 

Note: De 2,6 mia. kr. er fordelt således: 
� 0,4 mia. kr. til merudgifter til rengøring, differentieret forældrebetaling i dagtilbud 

og udgifter til isolationsfaciliteter 
� 0,8 mia. kr. til indkøb af udstyr, personaleudgifter og udgifter til social- og 

sundhedsområdet. 
� 1,2 mia. kr. til koordineret indkøb af værnemidler (Århus Kommune har 

koordineret dette) 
� 0,1 mia. kr. til indkøb foretaget lokalt i kommunerne 

 
 
 
Serviceudgifter 
 
Opgørelse af servicerammen (mio. kr.): 
 

Udgiftsloft 2021 (jf. Økonomiaftale 2020) 262.5052
Tekniske forhold: 
Ændret P/L-regulering for 2020 (fra 2,7% til 2,3%) -1.0225
Omregning til 20-PL 3.9228
Øvrige tekniske korrektioner 3401
Teknisk udgangspunkt 265.7454
Kompensation for demografi og øget udgiftspres sociale område 1.5000
Servicerammen i 2021 267.2458

 
 
Udgangspunktet for beregning af serviceudgiftsrammen for 2021 er det 
aftalte niveau for 2020 som udgør 262,5 mia. kr. Der korrigeres først for 
det lavere P/L-skøn i 2020 svarende til -1,0 mia. kr.  Udviklingen i P/L fra 
2020 til 2021 skønnes til 1,5 % eller 3,9 mia. kr. Tekniske korrektioner til 
rammen udgør 340 mio. kr. som primært vedrører korrektioner til tidligere 
års aktstykker (bl.a. etablering af FGU).  
 
Det tekniske udgangspunkt udgør dermed 265,7 mia. kr. Dertil kommer 
det aftalte løft i servicerammen på 1,5 mia. kr. til dækning af 
demografiudviklingen og et generelt øget udgiftspres i kommunerne.  
 
Kommunernes serviceramme for 2021 udgør således i alt 267,2 mia. kr. 
Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af årets lov- og cirkulære-
program, som for 2021 medfører, at servicerammen forøges med 
yderligere 122,6 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 
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Anlæg 
Det er i aftalen forudsat, at de kommunale anlægs-investeringer i 2021 
må udgøre 21,6 mia. kr. (i løbende priser). Der er tale om et løft på 2,5 
mia. kr. i forhold til 2020, hvor anlægsrammen udgjorde 19,6 mia. kr. 
Heraf finansierer kommunerne selv 1,2 mia. kr. Det reelle løft af rammen 
for 2021 udgør 2,2 mia. kr., idet P/L for anlæg fra 2020 til 2021 udgør 
1,4 % svarende til 300 mio. kr..   
 
Der er i lighed med aftalen for 2020 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 2021 overholdes i både 
budget- og regnskabssituationen. 
 

Ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten 
Som led i udligningsreformen er det ekstraordinære tilskud til styrkelse af 
kommunernes generelle likviditet, som blev indført i 2015 nu blevet gjort 
permanent. Størrelsen af likviditetstilskuddet fastholdes på 2020-niveau 
dvs. 3,5 mia. kr. dog opdateret med udviklingen i kommunernes 
befolkningsandel.  

Tilskuddet for 2021 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 et 
strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 
14.218 kr. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et 
beskatningsgrundlag (statsgarantiens forudsætninger) under 183.900 
kr. pr. indbygger. 

På baggrund heraf er der beregnet et likviditetstilskud på 53,8 mio. til 
Svendborg Kommune i 2021. 
 
 
Særtilskud  
Med udligningsreformen er særtilskudspuljen til vanskeligt stillede 
kommuner permanent forhøjet til 350 mio. kr. For 2021 er puljen 
fremskrevet til 355 mio. kr. Svendborg Kommune har fremsendt 
ansøgning om at få del i denne pulje.  

Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet på kommunens 
ansøgning ultimo august. 
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Bloktilskud 
Bloktilskuddet til kommunerne er for 2021 fastsat til 92,2 mia. kr. jf. 
aktstykke 233 af 25. juni 2020 og er sammensat således: 
 

 Mio. kr. 

Bloktilskud før aftale 79.481 

P/L regulering 1.192 

Balancetilskud  -8.199 

Budgetgaranti  21.993 

Lov- og cirkulæreprogram m.v. -1.975 

Andre reguleringer -275 

Bloktilskud 2020 92.217 

Bloktilskuddet fremkommer som en fremskrivning af bloktilskuddet for 
2020 med pris- og lønreguleringen fra 2020 til 2021 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 2021 negativt dvs. at for kommunerne under 
ét forventes skatteindtægterne at overstige udgifterne til drift og 
overførsler. 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 dog 
ikke i balanceberegningen, da det anses for at være et særtilskud. 

Budgetgarantien dækker ”de budgetgaranterede udgiftsområder”. 
Udgifter til forsikrede ledige er nu også med i budgetgarantien, som 
herefter omfatter:  

• Kontant- og uddannelseshjælp 
• Arbejdsløshedsdagpenge 
• Revalidering 
• Kontantydelse  
• Ledighedsydelse 
• Førtidspension 
• Erhvervsgrunduddannelse 
• Ressourceforløb 
• Jobafklaringsforløb 
• Driftsudgifter til aktivering mv. 
• Jobrotation 
• Løntilskud 
• Hjælpemidler og personlig assistance 
• Integrationsudgifter 
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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.  

Som led i udligningsreformen er udgifter til forsikrede ledige nu indregnet 
i budgetgarantien hvilket medfører, at budgetgarantien vokser 
ekstraordinært i 2021 og det hidtidige beskæftigelsestilskud ophører som 
konsekvens heraf. 

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. 

Lånepuljer  
Der er afsat lånepuljer på i alt 950 mio. kr. for 2021. Puljerne fordeler 
sig således: 

• Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. 
(Svendborg Kommune har ansøgt om 13,3 mio. kr.)  

• Lånepulje på 250 mio. kr. til effektiviseringstiltag med 
dokumenteret effektiviseringspotentiale. (Svendborg Kommune 
har ikke ansøgt om lån fra denne pulje) 

• Lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for større 
strukturelle investeringer på borgernære områder. (Svendborg 
Kommune har ansøgt om 65,0 mio. kr.) 

Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet på låne-
ansøgningerne vedr. diverse lånepuljer inden udgangen af august 2020.  
 
 
Effektivisering til brug for prioritering af velfærd 
Det er mellem KL og regeringen aftalt, at det kommunale moderniserings- 
og effektiviseringsprogram – kaldet Velfærdsprioritering – videreføres. 
Programmet skønnes at kunne frigøre 250 mio. kr. i kommunerne til 
prioritering på velfærdsområderne. Derudover opfordres kommunerne til 
at undersøge mulighederne for at reducere forbruget af eksterne 
konsulenter med 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til 1,0 mia. kr. i 2025.  
 
Det specialiserede socialområde 
Kommunerne oplever i disse år et stigende udgiftspres på det 
specialiserede socialområde. Regeringen forbereder en kommende 
hovedlov om helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse 
problemer. I den forbindelse er det aftalt, at kommunerne skal deltage i 
det lovforberedende arbejde.  
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Fleksibel organisering af tværkommunale samarbejder på 
myndigheds- og driftsområder 
Den nuværende lovgivning begrænser kommunernes muligheder for at 
indgå tværkommunale samarbejder på myndigheds- og driftsområder. 
Der er med kommuneaftalen enighed mellem regeringen og KL om at se 
på muligheden for en mere fleksibel organisering af tværkommunale 
samarbejder på myndigheds- og driftsområder. 
 
 
Øvrige elementer i aftalen 
Af øvrige emner i årets kommuneaftale kan kort nævnes: 
 

♦ Erfaringerne fra håndteringen af Corona-pandemien skal 
inddrages i drøftelserne af en nærhedsreform (mulighed for at 
frigøre mere tid til kommunale kerneopgaver). 

♦ Samarbejde om implementeringen af de lovbundne 
minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.  

♦ Regeringen vil senere i 2020 komme med et udspil på 
anbringelsesområdet. Regeringen vil inddrage de kommunale 
erfaringer på området. 

♦ Fortsættelse af analysen på det specialiserede voksen- og 
psykiatriområde.  

♦ Enighed om at bygge videre på de gode erfaringer fra 
håndteringen af corona-pandemien på sundhedsområdet.  

♦ Kommunernes andel af den øgede anlægsramme i 2021 kan f.eks. 
bruges til ”grønne investeringer”. Der er dog ingen specifikke 
bindinger på området. 

♦ Kommunerne med god likviditet opfordres til at indtænke 
muligheden for at nedbringe deres gæld ved budgetlægning for 
2021 og overslagsårene.   
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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 1,01 pct.  
 
 
Fordelingen på de politiske udvalg:  
 
(1.000 kr.) 2021 2022 2023 2024 

Økonomiudvalg 1.612 1.605 1.597 615 

Børne- & Ungeudvalg 322 301 301 301 

Kultur- og Fritidsudvalg 0 0 0 0 

Social- og Sundhedsudvalg 721 670 670 670 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalg -265 -422 -295 -295 

Teknik- og Erhvervsudvalg 0 0 0 0 

Natur- og Miljøudvalg 659 659 532 532 

I alt 3.049 2.812 2.805 1.823 

 
 
Ovenstående oversigt viser nettoeffekten af lovændringerne indenfor de 
enkelte udvalgsområder. Det er af administrative årsager kun lov-
ændringer med en udgifts- eller indtægtsvirkning på over 50.000 kr., som 
indarbejdes i budgettet. Denne ”bagatelgrænse” har i tidligere år været 
på 100.000 kr. men blev nedsat til 50.000 kr. ved budgetlægningen for 
2020. 
 
I 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 løbende økonomiske rapportering 
for 2021 og/eller ved budgetlægningen for 2022.  
 
Specificeret oversigt over reguleringerne fremgår af oversigten på de 
følgende sider: 
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Politisk udvalg 

  2021 2022 2023 2024 Note 

Beskæftigelses-og 
Integrationsudvalg  

Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om 

aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark, og 

udlændingeloven (Indførelse af 

beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og 

kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet 

samt ophævelse af bestemmelsen om 

opholdstilladelse på baggrund af 

arbejdsmarkedstilknytning). 1) 

0 0 60 60 (1) 

Social- og 
sundhedsudvalg 

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social 

service (Psykologbehandling til kvinder, der får 

ophold på krisecenter), fremsat den 16. april 

2020. 

55 55 55 55 (2) 

Flere udvalg L 197 Forslag til lov om ændring af lov om social 

service (Tilpasning af den centrale 

refusionsordning), fremsat den 26. maj 2020. 1) 

0 0 0 0 (3) 

Social- og 
sundhedsudvalg 

L 193 Forslag til lov om ændring af lov om social 

service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til 

overvågning og støtte i forbindelse hermed om 

natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, 

stk. 3, i lov om social service i form af et kontant 

tilskud), fremsat den 20. maj 2020 *) 

615 615 615 615 (4) 

Økonomiudvalg L160 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven 

og lov om klage- og erstatningsadgang inden for 

sundhedsvæsenet (Vederlagsfri tandpleje til de 

mest socialt udsatte borgere) og Bekendtgørelse 

om tandpleje (indførelse af nye bestemmelser om 

socialtandpleje) 

615 615 615 615 (5) 

Beskæftigelses-og 
Integrationsudvalg 

Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om 

ansvaret for og styringen af den aktive 

beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, 

lov om social pension og flere andre love (reform 

af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse 

af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, 

fleksløntilskud m.v.) 1) 

0 0 72 72 (6) 

Beskæftigelses-og 
Integrationsudvalg 

Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af 

lov om social pension og forskellige andre love 

(Indførelse af seniorpension). 

163 5 1 1 (7) 
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Børne- og 
Ungeudvalg 

Lov nr. 1550 af 27. december 2019 om et 

midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere 

-60 -52 -52 -52 (8) 

Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalg 

Lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af 

lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse 

af første opfølgningssamtale m.v.) 

-427 -427 -427 -427 (9) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Efterregulering vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 

2016 om ændring af lov om de gymnasiale 

uddannelser (Ændrede adgangsregler til de 

gymnasiale uddannelser, grundforløb på tre 

måneder, centralt fastlagte studieretninger på de 

treårige gymnasiale uddannelser, flere 

obligatoriske fag, styrket faglighed og almen 

dannelse og ny profil på hf-uddannelsen). 

-219 -219 -219 -219 
 

(10) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Efterregulering vedr. Lov nr. 277 af 26. marts 2019 

om ændring af lov om folkeskolen, lov om 

institutioner for almengymnasiale uddannelser og 

almen voksenuddannelse m.v. og lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

(Konsekvent indgriben over for dårligt 

præsterende folkeskoler og 

ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 

af 26. marts 2019 om ændring af lov om 

folkeskolen, lov om friskoler og private 

grundskoler m.v., lov om social service og lov om 

en børne- og ungeydelse (Obligatoriske 

sprogprøver i udsatte boligområder og styrket 

forældreansvar gennem mulighed for standsning 

af børnecheck m.v.) 

310 310 310 310 (11) 

Miljø- og 
naturudvalg 

Lov nr 1419 af 17. december 2019 om ændring af 

lov om vandforsyning m.v. (Obligatorisk 

kommunal vurdering af boringsnære 

beskyttelsesområder og pligt til indberetning 

m.v.) samt Bekendtgørelse nr 1476 af 17. 

december 2019 om vurdering af boringsnære 

beskyttelsesområder og indberetning. 

126 126 0 0 (12) 

Miljø- og 
Naturudvalg 

Lov nr. 1713 af 27. december 2018 om ændring af 

lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af 

affaldsadministrationsgebyret for virksomheder.) 

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 

om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. 

samt Bekendtgørelse nr. 1742 af 13. december 

2018 om affaldsdatasystemet. 

532 532 532 532 (13) 

  
 I alt   

1.739 1.560 1.561 1.561 
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Noter: 
 
Ad (1): 
Der blev pr. 1. januar 2019 indført et beskæftigelseskrav for retten til at modtage 
kontant- eller uddannelseshjælp på 2,5 års fuldtidsbeskæftigelse indenfor de 
seneste 10 år og herudover blev det nuværende opholdskrav fra 7 ud af de 
seneste 8 år udvidet til mindst 9 års ophold i Danmark ud af de seneste 10 år. Da 
lovændringen har konsekvenser ud over 2022 reguleres bloktilskuddet for 2023.  
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 7) 
 
Ad (2): 
Folketinget har vedtaget lovforslag om gratis psykologhjælp til kvinder med 
ophold efter servicelovens § 109. Der vil være tale om et tilbud til kvinderne om 
10 timer s gratis psykologbehandling til alle kvinder med ophold på 
kvindekrisecentre. Psykologbehandlingen kan både igangsættes og afvikles under 
opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Ordningen medfører kommunale 
merudgifter. (Budgetvejledning G.3-2. pkt. 17) 
 
Ad (3): 
I forbindelse med udligningsreformen er den centrale refusionsordning blevet 
ændret således, at der fremover kan opnås mere i central refusion vedrørende 
dyre enkeltsager på hhv. børneområdet og voksenområdet.  
 
Ændringer vedr. udsatte børn og unge: 

• Søskendekravet afskaffes 
• Bredere rammer for refusion 
• Nyt refusionsknæk  

 
Ændringer vedr. voksenområdet: 

• Nedsættelse af beløbsgrænserne for refusion så de svarer til grænserne 
på børneområdet 

• Forhøjelse af den højeste refusionssats 
• Refusion efter det 67. leveår 

 
Tilpasningen forventes at give kommunerne markant mere i refusion og der sker 
derfor en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet til kommunerne.  
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 20) 
 
Ad (4) 
Folketinget har vedtaget et lovforslag, som giver mulighed for at yde overvågning 
om natten til unge i alderen 18-25 år med omfattende funktionsnedsættelser, som 
modtager hjælp efter servicelovens § 95, stk. 3. Det er i første omgang aftalt 
mellem KL og Regeringen, at det kommunale bloktilskud reguleres svarende til de 
beløb, der er nævnt i finansloven. Da beregningen af merudgifterne er behæftet 
med stor usikkerhed, vil der i 2021 og 2022 blive foretaget opfølgning på 
merudgifterne og hvis der er behov herfor vil kompensationen til kommunerne 
blive justeret.  
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 21) 
 
Ad (5): 
Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven mv. som forpligter 
kommunerne til at etablere et vederlagsfrit tilbud om tandpleje til socialt udsatte, 
som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. 
Målgruppen afgrænses til hjemløse, der modtager tilbud efter servicelovens §§ 
104 eller 110. Kommunerne kan desuden efter en konkret vurdering vælge at 
stille tilbuddet til rådighed for socialt udsatte personer, som på grund af deres 
sociale problemstillinger ikke er i stand til at benytte de eksisterende 
tandplejetilbud, men som falder udenfor den primære målgruppe. 



 

Side 12 
 

Da der pt. er uklarhed om hvilke konsekvenser lovændringen får for den lokale 
indsats er det besluttet, at midlerne fra lov- og cirkulæreprogammet midlertidigt 
afsættes i en pulje under Økonomiudvalget. 
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 28) 
 
Ad (6): 
Idet reform af førtidspension og fleksjob har konsekvenser ud over 2022 er der 
afsat midler til kommunernes merudgifter i 2023 og frem. 
(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 22) 
 
Ad (7): 
Seniorpension er en ny helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, der giver 
nedslidte seniorer med langvarig beskæftigelse en mulighed for at trække sig 
tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderer at 
have en arbejdsevne på højst 15 timer om ugen i forhold til sidste job. 
 
Det antages, at kommunerne vil have merudgifter relateret til behandling af 
ansøgninger og lægeerklæringer men efterfølgende mindreudgifter til 
sagsbehandling/samtaler, da modtagere af seniorpension, som overgår fra en 
anden overførselsindkomst, ikke løbende skal møde frem til samtaler i jobcentret.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 32) 
 
 
Ad (8): 
Lov om midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere indfører et nyt midlertidigt 
børnetilskud til børnefamilier med børn under 15 år hvor en eller bege forældre 
er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen. Børnetilskuddet 
udbetales af udbetaling Danmark, men skønnes at have afledte effekter for 
kommunerne. De afledte effekter skal ses som led i at udbetalingen af tilskuddet 
skønnes at indebærer at færre vil stå til rådighed for jobmarkedet. Dette forventes 
at medføre færre administrationsomkostninger for kommunerne. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 49) 
 
Ad (9) 
Med lovændringen skal kommunen til brug for den første opfølgning kun anmode 
om en lægeattest fra en praktiserende læge, hvis kommunen vurderer, at det er 
nødvendigt for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. 
Lovændringen forventes derfor at indebære, at kommunerne vil have færre 
udgifter til lægeattester.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 40) 
 
Ad (10) 
Folketinget vedtog i december 2016 nye regler for optag på de gymnasiale 
uddannelser. Grundet usikkerhed om reformens varige effekt aftalte KL og 
regeringen, at der skulle foretages en efterregulering. På baggrund af af 
aktiviteten i 10. klasserne og HF er der foretaget af beregning af 
efterreguleringen, hvilket indebærer en tilbagebetaling til staten. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 48) 
 
Ad (11) 
Grundet fejlagtigt datagrundlag blev det aftalt, at sagen vedrørende styrket 
forældreansvar skulle efterreguleres. Med afsæt i opdaterede aktivitetstal er KL 
og Børne- og undervisningsministeriet blevet enige om efterreguleringen, som 
indebærer ekstra midler til kommunerne.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 49) 
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Ad (12) 
Som følge af lov om ændring af vandforsyningsloven vedr. indsatsen på 
boringsnære beskyttelsesområder vurderes kommunerne at få flere opgaver. Det 
drejer sig om risikovurdering, tiltag og aftaler for at beskytte grundvandet, 
koordinationsmøder mv. samt indrapportering af status. DUT-midlerne er fastsat 
således, at det svarer til gennemsnitligt 0,5 årsværk pr. kommune i 2020-2022. 
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 52) 
 
Ad (13) 
Sagen vedrører kompensation til kommunerne for afskaffelse af erhvervs-
affaldsgebyret samt andre ændringer i relation hertil. Sagen var udskudt fra lov- 
og cirkulæreprogrammet for 2018 og fordi loven først havde virkning for 2019, 
har kommunerne reelt manglet finansiering i 2019.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 59) 
 
 
 
Andre reguleringer 
I forbindelse med kommuneaftalen er der også aftalt 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. 
 
 

   2021 2022 2023 2024 Note 

Økonomi 
udvalg 

Drift af Det Fælleskommunale 
Ejendomsstamregister (ESR) 

997 990 982 0 (1) 

Social- og 
sundhedsudvalg 

Udbredelse af faste læger på plejecentre 
(Aftale om udmøntning af reserven til 
foranstaltninger på social-, sundheds- og 
arbejdsmarkedsområdet 2020-2023) 

52 0 0 0 (2) 

Børne- og 
Ungeudvalg 

Omlægning af det statslige tilskud til 
obligatoriske sprogprøver 

262 262 262 262 (3) 

   I alt   1.310 1.251 1.243 262  

 
 
Ad (1): 
Med aftalen Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen 
indgået i maj 2020 er det besluttet at justere tidsplanen for implementeringen af 
boligskatteforliget fra 2021 til 2024. Den udskudte tidsplan medfører, at der er 
behov for at kommunerne viderefører driften af it-systemet ESR for at kunne 
beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Kommunerne 
kompenseres for deres merudgifter til driften af IT-systemet. (Budgetvejledning 
G.3-2, pkt. 75) 
 
Ad (2): 
Ordningen med fasttilknyttede læger på plejehjem blev indført med aftale om 
udmøntning af Satspuljen for 2016-2019. Ordningen har til hensigt at forbedre 
den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejehjem herunder at reducere 
antallet af forebyggende indlæggelser mv. Aftalen skal endvidere styrke 
samarbejdet mellem kommunernes plejepersonale og de praktiserende læger. 



 

Side 14 
 

Der er afsat midler til opfølgning på ordningen med fasttilknyttede læger på 
plejecentre i perioden 2020-2021.  
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 80) 
 
Ad (3) 
KL og Børne- og undervisningsministeriet har indgået aftale om at kommunerne 
fremover vil modtage midlerne til de obligatoriske sprogprøver via det årlige 
bloktilskud frem for som tidligere gennem en ansøgningsproces. Aftalen er indgået 
for at mindske brugen af administrative ressourcer på udarbejdelse af 
ansøgninger. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 81) 
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1. Indledning
Danmark gennemlever i denne tid en ekstraordinær situation grundet corona-virussen. Vi be-
træder nyt land hver dag. Det gælder ikke mindst ledere og medarbejderne i den offentlige 
sektor, der har handlet hurtigt og fleksibelt for at yde den bedste mulige service til danskerne, 
selvom betingelserne på kort tid blev forandret.  

Krisen har vist styrken ved vores danske samfundskontrakt, hvor vi hjælper i fællesskab. Det 
giver et stærkt fundament for fremtidens velfærdssamfund. Det gælder ikke mindst i kommu-
nerne, som står for hovedparten af den borgernære velfærd. De kommunale ledere og med-
arbejdere yder hver dag en stor indsats for at levere god og nærværende velfærd til bor-
gerne. Kommunerne udviser fleksibilitet over for virksomheder, som har brug for en hjæl-
pende hånd, og bidrager dermed til at holde hånden under danske arbejdspladser.  

Regeringen og KL er enige om rammerne for kommunernes økonomi i 2020 og 2021, som 
håndterer konsekvenserne af COVID-19, dækker den demografiske udvikling og giver mulig-
hed for at ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kva-
litet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den 
kommunale sundhedsindsats. Dermed sikres og udvikles velfærden fortsat på trods af den 
ekstraordinære situation som følge af COVID-19.  

Aftalen understøtter investeringerne i vores velfærdsinstitutioner for at give efterspørgslen i 
økonomien et rygstød netop nu. Regeringen og KL er enige om at bringe Danmark sikkert og 
forsvarligt gennem konsekvenserne af COVID-19.  

Regeringen ønsker en udvikling af vores fælles velfærd med fokus på nærhed, tillid og sund 
fornuft. Regeringen og KL er derfor enige om til efteråret 2020 at drøfte rammerne for det fæl-
les arbejde med nærhedsreformen samt konkrete tiltag og redskaber til at finde fremtidens 
velfærdsløsninger.  

Regeringen og KL er enige om, at det bærende princip for samarbejdet om at udvikle den 
borgernære service er mål- og rammestyring. Parterne er enige om, at den nuværende sty-
ring og regulering på flere velfærdsområder er blevet for kompleks, og med for stort fokus på, 
hvordan vi leverer velfærden, frem for hvilken velfærd, vi leverer. Samtidig arbejder kommu-

Regeringen 
KL 
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nerne med at styrke kvaliteten i velfærdsydelserne og synligheden om de resultater, kommu-
nerne skaber for vores børn, unge, ældre, socialt udsatte og de arbejdsløse. De kommunale 
indsatser skal være effektfulde og hjælper borgeren videre.  

Regeringen og KL vil samarbejde om at skabe de bedst mulige rammer for en udvikling og 
omstilling af den kommunale sektor, hvor kommunerne bidrager til genopretningen af dansk 
økonomi.  

2. Kommunernes økonomiske rammer for 2021

Det kommunale udgiftsloft for 2021 er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 
2021. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,5 mia. kr. Den kom-
munale serviceramme udgør derved samlet set 267,2 mia. kr. Hertil kommer yderligere regu-
leringer i medfør af DUT mv.  

Dertil kommer, at der i Aftale om finansloven for 2020 er afsat et markant løft af den kommu-
nale økonomi på 0,9 mia. kr. i 2020 og 1,1 mia. kr. i 2021 til bedre normeringer i dagtilbud, 
flere lærere i folkeskolen samt omsorg og nærvær i ældreplejen. 

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere for-
bruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen. Samlet giver det mu-
lighed for at prioritere i alt 2,25 mia. kr. i 2021 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, 
ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og re-
sultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommu-
nale sundhedsindsats. Dermed sikres og udvikles velfærden fortsat på trods af den ekstraor-
dinære situation som følge af COVID-19. 

Regeringen og KL er enige om et ekstraordinært løft af anlægsrammen i 2021, så kommu-
nerne får mulighed for at øge investeringer og dermed understøtte beskæftigelsen.  

Parterne er på den baggrund enige om, at kommunerne investerer op til 21,6 mia. kr. i 2021, 
som sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden. Heraf gives et 
tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer.  

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både 
den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 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 2021. 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 2021.  

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at have dialog om det faglige grundlag for 
en revision af Budgetloven. Regeringen vil invitere forligskredspartierne til forhandlinger om 
en revision af Budgetloven. 
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Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspo-
tentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. Derudover afsættes en låne-
pulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på 
de borgernære områder. 

Med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er der sikret stabilitet 
om kommunernes finansiering og dermed bedre grundlag for en langsigtet planlægningshori-
sont. Med aftalen tilføres der ekstra, statslig finansiering på op til samlet set 6,5 mia. kr. i 
2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Dermed bortfalder behovet for at drøfte ekstra-
ordinært likviditetstilskud i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.  

Regeringen og KL er ligeledes enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation 
vil arbejde for at anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes 
gæld.   

I forlængelse af overgangen til den nye ferielov er regeringen og KL enige om at afdække 
mulige veje til, at kommunerne kan overføre optjente feriemidler til Lønmodtagernes Ferie-
midler, herunder muligheden for låntagning. 

Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem enighed om at 
understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsrefor-
men, jf. bilag 1.  

Tabel 1 
Balance for kommunerne i 2021 

Mio. kr., 2021-pl Aftale 
Serviceudgifter, netto 267,2 
Aktivitetsbestemt medfinansiering 23,3 
Overførsler 81,0 
Udgifter til forsikrede ledige mv. 15,4 
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger) 21,6 
Øvrige udgifter 0,8 
Udgifter i alt 409,4 

Skatteindtægter -300,8

Bloktilskud mv. -106,5

- Heraf betinget bloktilskud -4,0

Øvrige indtægter -7,1

Indtægter i alt  -414,4
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Øget råderum gennem reduceret brug af eksterne konsulenter  
Parterne er enige om, at kommunerne i de kommende år skal have øget fokus på at reducere 
forbruget af eksterne konsulenter. Målet er, at flere opgaver skal løses af kommunernes egne 
medarbejdere, så viden og kompetencer i højere grad fastholdes og udvikles i den offentlige 
sektor. Kommunernes forbrug af eksterne konsulenter varierer. Det vil derfor også være for-
skelligt fra kommune til kommune, hvor mange ressourcer, der kan frigøres ved at reducere 
forbruget af eksterne konsulenter. 

Regeringen og KL er enige om at se på muligheden for en mere fleksibel organisering af 
tværkommunale samarbejder på både myndigheds- og driftsområder med henblik på, at for-
bedre mulighederne for at udnytte ekspertise og stordriftsfordele på tværs af kommunegræn-
serne. 

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved 
at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Regeringen og KL er enige om, at kommu-
nerne kan frigøre 1,0 mia. kr. frem mod 2025, hvoraf 0,5 mia. kr. frigøres i 2021, 0,7 mia. kr. i 
2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 0,9 mia. kr. i 2024. De frigjorte midler anvendes til at udvikle den 
borgernære velfærd. 

I tillæg hertil videreføres arbejdet med velfærdsprioriteringen, som i 2021 udgør 250 mio. kr. 

Øvrige økonomiske forudsætninger 
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81,0 mia. kr. i 2021, 
og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 
15,4 mia. kr. i 2021.  
 
En stigende ledighed som følge af COVID-19 kan indebære stigende udgifter til indkomstover-
førsler. Det er imidlertid vigtigt for regeringen og KL, at udgifterne hertil ikke fortrænger øvrige 
driftsudgifter eller reducerer mulighederne for at igangsætte investeringer.  
 
Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 
2020 på 1,9 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. 
Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i kommunernes overførselsudgifter.  
 
Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt. Det kan ekstraor-
dinært ske 1. september 2020, hvor det fulde beløb overføres til kommunerne.  
 
De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2021 fremgår af boks 1. 
 

Boks 1 
Øvrige økonomiske forudsætninger 

Pris- og lønudvikling 
Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2020-2021 for de samlede udgifter 
inkl. overførsler på 1,5 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,5 pct. fra 2020-2021, og 
PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,4 pct. fra 2020-2021.  
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Bidrag til regionerne 
Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2020 var 112 kr. pr. indbygger. 
For 2021 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grund-
bidrag på 113 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den 
regionale pris- og lønudvikling fra 2020-2021 på 1,3 pct. inkl. medicin. 
 
Kommunal medfinansiering (KMF) 
Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering 
(KMF) fastfryses uændret i 2021 svarende til afregningsniveauet i 2020. Parterne drøfter efterreguleringen 
af KMF for 2019. Aftaleparterne bag reformen af tilskuds- og udligningssystemet er endvidere enige om i 
forbindelse med efterreguleringen at sikre, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke 
taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadret-
tede indretning af den kommunale medfinansiering.  

 
 

3. Håndtering af indsatsen mod COVID-19 
Kommunerne har sammen med en række aktører påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordi-
nære situation, som corona-epidemien har stillet samfundet i. Regeringen har derfor også tid-
ligere med Aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. 
marts 2020 tilkendegivet, at den vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at de nødven-
dige ressourcer er tilstede til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19.  

Den ekstraordinære situation som følge af COVID-19 stiller store krav til en hurtig omstilling 
og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor. Det medfører en række direkte 
samt afledte mer- og mindreudgifter i kommunerne, herunder forbundet med indkøb af ekstra 
værnemidler.  
 
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-
19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2020. Det skyldes bl.a., at det videre 
forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien se-
nere i 2020, når der er større klarhed over det videre forløb. 

Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres 
for de allerede opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Regeringen og KL 
er enige om, at kommunernes kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020, som vedrører føl-
gende udgifter:  

• Der gives en kompensation på 1,2 mia. kr. Heraf har regeringen tilkendegivet, at kommu-
nerne kompenseres med ca. 0,4 mia. kr. i 2020 for merudgifter til rengøring i kommunale 
og private velfærdstilbud, differentieret forældrebetaling i dagtilbud i forbindelse med 
genåbningen samt udgifter til isolationsfaciliteter. KL har på nuværende tidspunkt opgjort 
yderligere nettomerudgifter for ca. 0,8 mia. kr. relateret til COVID-19. Det udgøres bl.a. 
af merudgifter vedrørende indkøb af indretning og udstyr mv., personaleudgifter, udgifter 
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til social- og sundhedsområdet mv. samt mindreudgifter til bl.a. befordring og indkøb.  
 

• Staten, kommunerne og regionerne har koordineret deres køb af værnemidler via den 
Nationale Operative Stab (NOST). Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koor-
dineret køb i organisationen, KVIK for i alt 1,2 mia. kr. Hertil har kommunerne lokalt fore-
taget køb for ca. 0,1 mia. kr. Kommunerne vil sørge for at anvende fra centralt indkøbte 
værnemidler, før der foretages lokale dispositioner.  

Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel 
yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.  

Kommunerne får ekstraordinært tilbageført overskud i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 
på 0,6 mia. kr. i 2020. Midlerne tilbageføres som en bidragsnedsættelse. Der er tale om et 
ekstraordinært tilskud i lyset af covid-19 situationen, herunder til at understøtte, at kommu-
nerne kan opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedar-
bejdere.   

Regeringen vil i forlængelse heraf foretage en samlet teknisk korrektion for nettoudgifter rela-
teret til COVID-19 ved opgørelsen af kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter i 
overensstemmelse med § 14 a stk. 2 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til 
kommuner.  

Kompensationen udmøntes som udgangspunkt efter indbyggertal. Der vil i udmøntningen 
blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse køb af værnemidler.  
Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt. Det kan ekstra-
ordinært ske 1. september 2020, hvor det fulde beløb overføres til kommunerne.  
 
I 2020 er der i forhold til indtægtssiden et forventet ekstraordinært tab for kommuner, der har 
valgt selvbudgettering. Regeringen har tilkendegivet, at den på den baggrund vil søge Folke-
tingets opbakning til, at kommuner der har selvbudgetteret i 2020 får mulighed for at omgøre 
deres beslutning og vælge at blive overført til statsgarantien for 2020 grundet den ekstraordi-
nære situation med COVID-19.  

Kompensation af trafikselskaberne mv. som følge af COVID-19 håndteres i et særskilt spor 
efter en model med direkte kompensation for realiserede nettomerudgifter, fx som følge af 
fald i passagerindtægter. 

4. Udvikling af velfærden 
Regeringen og KL er enige om, at det bærende princip for samarbejdet om at udvikle den 
borgernære service er mål- og rammestyring. Parterne er enige om, at den nuværende sty-
ring og regulering på flere velfærdsområder er blevet for kompleks, og med for stort fokus på, 
hvordan vi leverer velfærden, frem for hvilken velfærd, vi leverer. Samtidig arbejder kommu-
nerne med at styrke kvaliteten i velfærdsydelserne og synligheden om de resultater, kommu-
nerne skaber for vores børn, unge, ældre, socialt udsatte og jobsøgende. De kommunale ind-
satser skal være effektfulde og hjælpe borgeren videre.  
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Nærhedsreform 
Regeringen og KL ønsker i fællesskab at gå radikalt nye veje for at udvikle velfærden, frigøre 
mere tid til kerneopgaven og finde løsninger på nogle af de velfærdsudfordringer, hvor det 
trods mange års bestræbelser og reformer ikke er lykkedes at skabe de ønskede resultater.  

Erfaringer fra forsøg med at fjerne procesregulering og detailstyring i kommunerne tyder på, 
at der kan skabes resultater for både borgere og medarbejder, når kræfterne bruges der, 
hvor de gør den største forskel for borgeren. 

Håndteringen af corona-udbruddet har tydeliggjort det store potentiale, der er ved at give of-
fentlige ansatte og ledere øget handlerum og tillid til at udfolde deres faglighed, så de kan le-
vere den bedste mulige velfærd for borgerne. Det har givet værdifulde erfaringer med at 
skabe forandringer i en offentlig sektor, der de seneste måneder har udvist en ekstraordinær 
fleksibilitet og omstillingsparathed. På tværs af faggrænser og sektorer har medarbejdere og 
ledere via nye samarbejder, teknologier og arbejdsgange sikret afgørende velfærdsydelser 
under vanskelige og omskiftelige forhold. Parterne er enige om at bygge videre på de erfarin-
ger i kommende drøftelser om udviklingen af velfærden.  

Den kommende nærhedsreform skal sætte en klar ny og ambitiøs retning for udviklingen af 
velfærdssamfundet. En retning, hvor større frihed, tillid og professionelt handlerum giver le-
dere og medarbejdere mulighed for at koncentrere sig om at levere den bedst mulige velfærd 
for borgerne, og hvor fremtidens velfærdsløsninger udvikles i forpligtende fællesskab gennem 
et tæt samarbejde mellem medarbejdere, borgere, ledere, lokalpolitikere og myndigheder. 

Skal det lykkes, kræver det, at der fastholdes et fokus på, hvordan man udvikler, styrer og le-
der den offentlige sektor – med større fokus på resultater.  

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i efteråret 2020 drøfte rammerne for udviklingen af 
velfærdssamfundet i regi af nærhedsreformen. 

Forum for udvikling af velfærden 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at styrke fokus på og den tværgående ko-
ordinering af udviklingen på de store velfærdsområder, eksempelvis i regi af Nærhedsrefor-
men.  Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere et forum, der bl.a. kan 
drøfte tiltag, der skal understøtte sammenhæng på tværs af sektorområder og løbende følge 
udviklingen i resultaterne på velfærdsområderne. 

Den sociale investeringsfond 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge finansieringen af Den Sociale 
Investeringsfonds sekretariat til og med 2022.  

Samarbejde om digitalisering  
Danmark er i front, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor. Førerpositionen er i 
høj grad et resultat af et tæt samarbejde mellem kommunerne, regionerne og staten over 
mange år med afsæt i fælles mål og ambitiøse initiativer. 
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Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber ved udgangen af 2020, og digitaliserings-
pagten fra 2019 har lagt sporene for det videre samarbejde på en række områder, fx med Mit 
Overblik og signaturprojekterne om kunstig intelligens. Regeringen, KL og Danske Regioner 
er i forlængelse heraf enige om at fortsætte et stærkt samarbejde om digitalisering på tværs 
af hele den offentlige sektor. 

Digitalisering og teknologi giver løbende nye muligheder for at løfte velfærden og kan samti-
dig bidrage til at afhjælpe klimamæssige udfordringer. Regeringen, KL og Danske Regioner 
er enige om, at ny teknologi og digitale løsninger skal bruges aktivt til at afhjælpe udfordrin-
ger for velfærd og klima, og at det skal ske på en måde, hvor der værnes om tilliden til den 
offentlige sektor, og hvor alle kan være med uanset digitale kompetencer.  

Parterne er derfor enige om følgende retninger for det fremadrettede samarbejde. Borgerne 
skal opleve en sammenhængende offentlig sektor og have adgang til og overblik over egne 
data, ligesom det skal være klart for den enkelte, hvilke rettigheder man har i forhold til oplys-
ninger om sig selv. Nye teknologier skal bruges ansvarligt og innovativt til aktivt at skabe 
bedre velfærd, gøre den offentlige administration mere effektiv og bidrage til at løse klimaud-
fordringerne. Parterne er endvidere enige om, at der skal være styr på sikkerheden, herunder 
patientsikkerheden, så den offentlige sektor er rustet til at håndtere digitale trusler. Lovgivnin-
gen skal understøtte en effektiv og brugervenlig digital forvaltning, og digitale løsninger skal 
udvikles med udgangspunkt i borgernes retssikkerhed. Endelig skal de stærke danske erfa-
ringer med offentlig digitalisering inddrages tidligt i dialogen med EU om nye politikker og re-
guleringer, ligesom samarbejdet skal sikre en hensigtsmæssig implementering af nye krav. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er med afsæt heri enige om at fortsætte drøftelserne 
med henblik på en aftale om nye initiativer og en økonomisk ramme for samarbejdet som led 
i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022. 

Med henblik på at fortsætte samarbejdet i 2021 afsættes i alt 15,0 mio. kr. i 2021 til bl.a. at 
videreføre og opprioritere indsatser vedrørende digital inklusion, klima, arkitektur og standar-
der samt cyber- og informationssikkerhed. Indsatserne finansieres af ubrugte midler fra det 
fællesoffentlige samarbejde om digitalisering. 

Regeringen og KL er desuden enige om, at der i perioden 2021-2025 afsættes årligt 30 mio. 
kr. af bloktilskuddet til finansiering af projekter i det fælleskommunale digitaliseringsprogram. 

Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger 
Regeringen, KL og Danske Regioner indgik ved aftalerne om kommunernes og regionernes 
økonomi for 2020 en aftale om at etablere en investeringsfond på op til 200 mio. kr. i perio-
den 2019-2022. Parterne er enige om, at investeringsfonden i 2021 skal udmønte 60 mio. kr. 
til 13 signaturprojekter om kunstig intelligens i kommuner og regioner med henblik på at sikre 
erfaringer med kunstig intelligens i forhold til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens of-
fentlige sektor. Dette års signaturprojekter skal blandt andet give erfaringer med teknologiens 
potentiale inden for opsporing af akut kritiske sygdomme som blodforgiftning samt reduktion 
af CO2-udledning ved optimering af energiforbruget i offentlige bygninger.  
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Cyber- og informationssikkerhed 
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at prioritere arbejdet med cyber- og infor-
mationssikkerhed på tværs af sundhedssektoren ud fra en risikobaseret tilgang. 

Parterne er derfor enige om, at der etableres overvågnings- og analysekapacitet for sund-
hedssektoren, som vil sikre en fortsat solid cyber- og informationssikkerhed i sundhedssekto-
ren. Etableringen af analysekapaciteten tænkes ind i den nationale strategi for cyber- og in-
formationssikkerhed. Arbejdet med at afdække mulige organiseringsformer påbegyndes efter 
sommerferien og afsluttes i efteråret 2020. 

5. Børn og unge 
Det er afgørende for børn og unges læring, trivsel og udvikling, at de har adgang til dagtilbud 
og undervisning af høj kvalitet og får den rette hjælp og støtte tidligt i livet. Alle børn skal tri-
ves, udvikle sig og blive så dygtige, som de kan.  

Kvalitet i dagtilbud 
Alle børn – uanset baggrund – skal have en god start på livet. Det er afgørende at sætte ind 
hos børn i vuggestuer, børnehaver og dagpleje, hvis den negative sociale arv skal nedbry-
des, og hvis der skal ske en bedre integration i samfundet for børn med ikke-vestlig bag-
grund, herunder familier hvor der ikke tales dansk – og af børn fra sårbare og udsatte fami-
lier. Det kræver en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats og dagtilbud af høj 
kvalitet.  

Regeringen og KL er derfor enige om med afsæt i den pædagogiske læreplan at afdække, 
hvad der er udgør god kvalitet i dagtilbud, og hvordan kvaliteten og udviklingen på området 
kan styrkes. Det vil ske i samarbejde med relevante aktører. Samtidig vil der blive fulgt op på, 
hvordan pædagoguddannelsen understøtter høj kvalitet i forbindelse med evalueringen af 
pædagoguddannelsen. Arbejdet vil tage afsæt i den danske dagtilbudstradition og den styr-
kede pædagogiske læreplan, der kan give indsigt i kvalitet på dagtilbudsområdet. Indsigten i 
kvalitet skal sikre viden på forskellige niveauer, herunder nationalt, kommunalt, ledelsesmæs-
sigt samt blandt de fagprofessionelle og skabe grundlag for udviklingen på dagtilbudsområ-
det. Relevante aktører vil blive inddraget i arbejdet.  
 
Regeringen og KL vil desuden fortsat samarbejde om implementeringen af lovbundne mini-
mumsnormeringer i daginstitutioner, som blev besluttet med finanslovsaftalen for 2020, og 
som også spiller en rolle for god kvalitet i dagtilbud. 

Flere lærere i folkeskolen 
Med finansloven for 2020 er afsat 0,3 mia. kr. i 2020, 0,4 mia. kr. i 2021, 0,6 mia. kr. i 2022 
og 0,8 mia. kr. 2023 til løft af folkeskolen. Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folke-
skolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervis-
ning af høj kvalitet. Parterne vil derfor anvende de afsatte midler på finansloven for 2020 til 
ansættelse af flere lærere med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen fx via øget brug 
af tolærerordninger til at styrke de inkluderende læringsmiljøer. 
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Lærepladser til unge på erhvervsuddannelserne 
Nedlukningen af samfundet som følge af Covid-19, og den efterfølgende effekt for arbejds-
markedet, vil formentligt medføre at der oprettes væsentligt færre lærepladser end normalt. 
Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at elever på erhvervsuddannelserne skal 
have større sikkerhed for at få en læreplads. Det kan blandt andet ske ved at øge antallet af 
lærepladser, der oprettes som følge af brug af sociale klausuler i udbud, og gennem ansæt-
telse af elever i kommunerne. 

Forberedende Grunduddannelse 
FGU-institutionerne har være omfattet af nedlukningen som følge af Covid-19. Regeringen og 
KL er på den baggrund enige om, at kommunerne fortsat har fokus på, om der er potentielle 
elever, der skal opsøges og målgruppevurderes til FGU. Regeringen og KL er endvidere 
enige om, at kommunerne skal have fokus på de FGU elever, som har været omfattet af ned-
lukningen. Det betyder blandt andet, at kommunerne i dialog med elev og skole skal vurdere 
om uddannelsesplanen fortsat holder eller om nedlukningen medfører behov for revision af 
planen. 

Opfølgning på Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner 
Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i kommunernes anlægsudgifter i forlæn-
gelse af implementering af Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner. 

6. Børnene først 
Regeringen ønsker at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så børnene får den rette 
hjælp og støtte tidligt i deres liv. Vi skal som samfund passe bedre på børnene og sætte tidli-
gere og mere konsekvent ind. Vi skal forebygge, at børn får en barndom med omsorgssvigt. 
Derfor vil regeringen præsentere et udspil på anbringelsesområdet, som skal sætte børnene 
først.  

Udspillet vil fokusere på tre spor. Der skal for det første være flere tidligere anbringelser og 
bedre kvalitet. Vi skal passe bedre på børnene og sætte tidligere og mere konsekvent ind, 
når børn har brug for hjælp. Vi skal for det andet sikre barnets stemme gennem en ”Barnets 
Lov”, der sætter børnene først. Lovgivningen skal indrettes, så indsatser og rettigheder for 
barnet er omdrejningspunktet. Og vi skal for det tredje sikre anbragte børn og unge en bedre 
overgang til voksenlivet. De unge skal rustes bedre til at stå på egne ben efter en anbrin-
gelse.  

Sagsbehandlerne i kommunerne skal have gode rammer, så børnene får den rette hjælp. Der 
er således behov for, at dygtige og kompetente medarbejdere på området kan fastholdes, så 
der sikres en øget kontinuitet i indsatsen og dermed større tryghed for udsatte børn og deres 
familier. Dette kan bl.a. ske gennem kommunernes fortsatte fokus på kompetencer, fx via op-
læring, sparring og efteruddannelse. 

Resultater af KL og regeringens samarbejde om kulegravningen på området vil indgå i arbej-
det med Barnets Lov for at sætte børnene i centrum bl.a. gennem smidigere arbejdsgange 
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samt at flytte tid fra dokumentation og proceskrav til arbejdet med børnene og familien. Arbej-
det vil inddrage kommunale erfaringer, herunder erfaringerne fra de igangværende frikommu-
neforsøg. 

Regeringen og KL vil på baggrund af de fælles ambitioner sammen drøfte den bedste vej til 
at følge op på og implementere regeringens kommende udspil. Kommunerne spiller en vigtig 
rolle i indsatsen for de udsatte børn. Skal vi for alvor lykkes med at skabe bedre forhold og en 
større effekt af indsatsen for de anbragte børn, er der behov for en bredt forankret indsats for 
at løfte kvaliteten.  

Regeringen og KL er enige om, at plejefamilier løfter en afgørende opgave for at sikre an-
bragte børns opvækst. Plejefamilierne skal være klædt godt på til at tage vare på disse børn 
og unge og sikre dem en tryg og stabil barndom, ligesom det er vigtigt, at der i hele landet 
kan rekrutteres det nødvendige antal plejefamilier. Derfor vil parterne i fællesskab afdække 
muligheder og barrierer for at rekruttere og fastholde flere plejefamilier til gavn for anbragte 
børn og unge.  

7. Det specialiserede socialområde 
Det specialiserede socialområde yder hjælp og støtte til omkring 180.000 børn, unge og 
voksne årligt. Målgruppen er bred, og der er stor forskel på typen og omfanget af hjælp, der 
er behov for. Problemstillingerne er alt fra udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser til fysi-
ske handicap, psykiske sygdomme, social udsathed, hjerneskade mv. Kommunerne har de 
seneste år oplevet et udgiftspres på området som følge af, at flere borgere søger hjælp på 
socialområdet.  

Støtten til udsatte børn og unge skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt 
muligt forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. På voksenområdet er målet 
at hjælpe med at bringe den enkeltes ressourcer i spil, at forebygge at problemer udvikler sig 
og at flere voksne kan mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Det er vigtigt, at rammerne 
for indsatsen understøtter dette.  

Det skal derfor være nemmere for kommunerne og medarbejdere at sætte barnet, familien og 
borgeren i centrum. Det kræver bl.a. en enkel og overskuelig lovgivning, og at sagsbehand-
lerne har de rigtige rammer for at kunne udføre deres arbejde. Ligeledes skal rammerne for 
at hjælpe udsatte voksne videre til et mere selvstændigt liv med uddannelse og beskæfti-
gelse gøres mere fleksible. 

En helhedsorienteret indsats for borgere er med komplekse problemer 
Udsatte borgere med komplekse problemer har svært ved at navigere i det offentlige system 
og borgeren kan ofte opleve selv at skulle holde snor i sine mange tilbud og indsatser. Samti-
dig er de forskellige lovkomplekser vanskelige at overskue og medfører, at vigtig tid og res-
sourcer bruges på unødigt bureaukrati. Det fjerner fokus fra fagligheden og det, der faktisk 
betyder noget – samarbejdet om at hjælpe borgeren med at mestre eget liv og komme i be-
skæftigelse. 



 0BAftale om kommunernes økonomi for 2021 
 
 

Aftale om kommunernes økonomi for 2021 · Maj 2020 
 

12 

Mange kommuner har allerede vist, at det er muligt at tilrettelægge indsatsen bedre, den 
komplekse lovgivning til trods. Dette arbejde har allerede vist gode resultater. Nu er tiden 
kommet til, at lovgivningen skal følge med de gode erfaringer.  

Regeringen og KL er enige om, at den kommende hovedlov om helhedsorienteret indsats for 
borgere med komplekse problemer spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe bedre ram-
mer for både kommunen og borgeren. Der er enighed om, at det er afgørende at fastholde et 
højt ambitionsniveau for den nye hovedlov. Målet er, at kommunen skal have større frihed til 
at tilrettelægge en indsats med faglighed og sund fornuft i højsædet, mens borgeren får en 
lettere indgang til kommunen samt en mere sammentænkt og effektfuld indsats, der vil 
hjælpe borgeren tættere på at kunne mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Parterne er 
desuden enige om, at selvom den lovgivningsmæssige ramme er vigtig, er andre faktorer 
som ledelse, faglig kultur mv. af nærmest lige så stor betydning for at opnå de ønskede mål. 

Regeringen vil i efteråret 2020 indlede politiske drøftelser om indholdet i hovedloven med 
partierne bag principaftalen om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med 
komplekse problemer fra december 2018.  

KL inddrages i den kommende tid fortsat i det lovforberedende arbejde. Regeringen og KL er 
enige om at etablere et tæt samarbejde om at forberede implementeringsunderstøttelsen af 
den nye hovedlov.  

En fælles analyse har samtidig vist, at der er en række udviklingsprojekter i gang, som vil 
gøre det muligt at it-understøtte helhedsorienterede indsatser, når forpligtelsen til at tilbyde 
en indsats efter den nye lov træder i kraft. Kommunerne vil i den forbindelse arbejde videre 
med analysen af de nødvendige forudsætninger i den fælleskommunale infrastruktur. Par-
terne er desuden enige om, at der er behov for en tæt dialog om at sikre sammenhæng i sek-
torområdernes databekendtgørelser og sikre en hensigtsmæssig udvikling af it-infrastruktu-
ren. 

Fortsættelse af det fælles samarbejde  
Udsatte borgere skal have en social indsats af høj kvalitet, og ressourcerne til indsatsen skal 
prioriteres og investeres rigtigt. Viden om hvad der virker er med andre ord nøglen til et bedre 
liv for mange udsatte mennesker og mennesker med handicap. 

Der er derfor fortsat behov for at styrke og udbygge datagrundlaget på socialområdet for at 
forbedre beslutningsgrundlaget både lokalt og nationalt. Regeringen og KL er ligeledes enige 
om i fællesskab fortsat at støtte op om arbejdet med at sikre et klart overblik over målgrup-
per, indsatser, udgifter og i forlængelse heraf resultater. Parterne er enige om, at initiativerne 
skal ligge inden for de eksisterende økonomiske rammer. 

Med aftale om kommunernes økonomi for 2020 blev der etableret et nyt og fælles samar-
bejde bl.a. for at undersøge, hvad der ligger bag den aktivitetsudvikling, der har været på so-
cialområdet. Regeringen og KL er enige om at igangsætte en analyse af rammerne for kom-
munernes indsats og visitation, samt en analyse af evt. lovgivningsmæssige barrierer for at 
arbejde forebyggende og fleksibelt med udgangspunkt i en lokal vurdering. 
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Regeringen og KL er enige om at undersøge sammenhængen mellem udgifter og sammen-
sætningen af borgere og indsatser på kommunalt niveau for at belyse, hvad der driver kom-
munernes udgifter på det specialiserede voksenområde. 

Herberger og kvindekrisecentre 
Regeringen og KL er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen til udsatte borgere på 
herberger og kvindekrisecentre, så de hurtigere hjælpes videre og får den rette støtte til en 
selvstændig tilværelse i egen bolig og et liv uden vold.  
 
Parterne er enige om at fastholde selvmøderprincippet, men at der samtidig er behov for at 
tydeliggøre de juridiske rammer for indsatsen på herberger og kvindekrisecentre, hvor mål-
gruppe for og formål med ophold samt ansvarsfordeling mellem tilbud og kommuner under og 
efter et ophold præciseres. Parterne er samtidig enige om, at der skal ses på perspektivet i, 
at herberger og kvindekrisecentre indgår aftaler med kommunerne i den region, hvor de er 
beliggende, om samarbejdet om indsatsen til borgerne. Der stilles ikke krav om driftsoverens-
komst. Regeringen vil drøfte det videre arbejde med Folketingets partier.  

Der igangsættes et arbejde med undersøge mulighederne for at fastsætte et loft over takster, 
som herberger og kvindekrisecentre kan opkræve, herunder særskilt takstfastsættelse- og 
opkrævning for efterforsorg. Arbejdet skal ses i sammenhæng med den tydeligere ansvars-
fordeling mellem kommuner og tilbud.  

Det skal desuden undersøges, om takstfastsættelsen i forlængelse heraf kan gøres endnu 
mere gennemsigtig. Initiativerne skal desuden ses i sammenhæng med regeringens planer 
om dels at styrke socialtilsynenes tilsyn med tilbuddenes økonomi, dels om at sikre at der 
ikke udtages profit fra sociale tilbud.  

Regeringens ambition om at nedbringe antallet af hjemløse i Danmark tager udgangspunkt i 
Housing First, hvor borgerne tilbydes en bolig samtidig med, at der gives en individuel og hel-
hedsorienteret social støtte med udgangspunkt i borgerens behov. Regeringen og KL er 
enige om, at tiltagene er et første skridt, som skal følges op af et fortsat arbejde for at styrke 
kommunernes rammer for implementering af Housing First. Parterne vil i den forbindelse 
følge udviklingen i behovet for yderligere faglig styring med kvindekrisecentre og herberger.  

Evaluering af det specialiserede socialområde 
Parterne konstaterer, at regeringen vil foretage en evaluering af den nuværende planlægning 
og organisering af det specialiserede socialområde mhp.at sikre, at det rette antal og typer af 
tilbud til borgere med specialiserede behov er til stede. KL og Danske Regioner inddrages i 
arbejdet.  

Ankesystemet 
Der har vist sig en problemstilling på social- og ældreområdet, hvor rækkevidden af enkelte 
principmeddelelser fra Ankestyrelsen har vist sig vanskelige at omsætte i praksis. Regerin-
gen og KL anerkender begge problemstillingen. Parterne er enige om, at der fremadrettet 
med respekt for Ankestyrelsens uafhængighed skal være fokus på dialog med kommunerne, 
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herunder om temaer for sager til principiel behandling.  
 
Der er enighed om at etablere et permanent underudvalg i Ankestyrelsens Dialogforum, som 
skal sikre øget fokus på drøftelse af indhold og rækkevidden af principmeddelelser, som kan 
have stor betydning for kommunerne. 

8. Sundhed og ældre 
Antallet af ældre og mennesker med kronisk sygdom er stigende, og stadig flere kæmper 
med psykiske problemer eller psykisk mistrivsel. Hvis der også i fremtiden skal være kapaci-
tet på sygehusene til at håndtere det stigende behandlingsbehov og samtidig sikres en fort-
sat høj kvalitet i behandlingen, skal omstillingen til det nære sundhedsvæsen tages alvorligt. 
Det forudsætter, at der samarbejdes på tværs af regioner, kommuner og alment praktise-
rende læger. 

Håndteringen af COVID-19 har tydeliggjort, at vi har et stærkt og sammenhængende sund-
hedsvæsen. Kommunerne har udvist fleksibilitet til hjemtagning af borgere fra sygehusene og 
har samarbejdet tæt med hinanden og sygehusene om bl.a. indkøb, udveksling af medarbej-
dere og kompetenceudvikling. De erfaringer skal vi bygge videre på. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at fremtidens sundhedsvæsen skal under-
støtte en øget sammenhæng, forebyggelse og lighed. Et væsentligt succeskriterium vil være, 
at der for en række borgere tilbydes en behandling i eller tættere på eget hjem, idet det giver 
ekstra værdi for borgeren. Samtidig skal innovativ sundhedsteknologi udnyttes effektivt i ar-
bejdet med at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen og udvikle sundhedsydelserne. Det gæl-
der fx arbejdet med digitale løsninger, herunder videokonsultationer på både hospitalerne og 
i praksissektoren, der sikrer borgerne flere nære tilbud. Parterne er enige om at bygge videre 
på og fastholde gode erfaringer, resultater og innovative løsninger fra bl.a. håndteringen af 
corona-udbruddet. En satsning på nære tilbud skal sikre bedre sammenhænge for borgere 
og medvirke til at forebygge sygdom og indlæggelser, så sygehusene aflastes.  

Sundhedsaftale 
Regeringen har med Aftale om finansloven for 2020 sikret, at der tilføres midler til en styrket 
personalekapacitet, hvilket er et element i arbejdet med omstillingen til fremtidens sundheds-
væsen. Regeringen vil inddrage KL og Danske Regioner i processen frem mod et regerings-
udspil, hvorefter Folketingets partier vil inviteres til forhandlinger om en sundhedsaftale, som 
lægger klare spor for omstilling og styrket nærhed og sammenhæng. 
 
Regeringen, KL og Danske Regioner og er enige om en fortsat dialog om fremtidens sund-
hedsvæsen med mere lighed i sundhed, nærhed, kvalitet og sammenhæng i behandlingen. 
Regeringen indleder nu en åben og inddragende proces frem mod en samlet sundhedsaftale.  

Rammen for et udspil er en sikring af et samlet sundhedsvæsen, som kan imødegå fremti-
dens udfordringer. Erfaringer og læring fra sundhedsvæsenets håndtering af COVID-19-epi-
demien skal indgå i arbejdet, og der skal i den forbindelse være særligt fokus på at fastholde 
og udvikle gode initiativer med nære sundhedstilbud, samarbejde på tværs af sektorer og in-
novative løsninger. 
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Rammerne for udarbejdelsen af vejledninger og anbefalinger 
Regeringen, KL og Danske Regioner og er enige om, at vejledninger og anbefalinger under-
støtter regioners og kommuners kvalitet i indsatserne. Det er Sundhedsstyrelsen, der bl.a. 
har til opgave at udarbejde og udstede vejledninger og anbefalinger, som er retningsgivende 
for det arbejde, der udføres af personalet på bl.a. de regionale sygehuse og i de kommunale 
tilbud på sundheds- og ældreområdet. Når en vejledning eller anbefaling udarbejdes, revide-
res eller opdateres, indhentes faglig rådgivning fra faglige selskaber, sagkyndige eller ar-
bejdsgrupper, hvor også regionerne og kommunerne deltager og har mulighed for at komme 
med input. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der er behov for at afstemme rammerne 
om nye, reviderede og opdaterede vejledninger og anbefalinger, herunder bl.a. KL og Dan-
ske Regioners tidlige input til afklaring af de økonomiske konsekvenser. Der nedsættes der-
for en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til de fremtidige rammer omkring udarbej-
delsen af vejledninger og anbefalinger samt de økonomiske konsekvenser heraf. 

Offentligt finansieret behandling for alkoholmisbrug 
Regeringen og KL er enige om at tydeliggøre rammerne for den offentligt finansierede be-
handling for alkoholmisbrug, herunder skabe øget gennemsigtighed med taksterne. Den nu-
værende lovgivning på området gør det vanskeligt for kommunerne at sikre sammenhæng 
mellem pris og kvalitet i behandlingen. Parterne er derfor enige om at præcisere lovgivnin-
gen, så der fastsættes definitioner på forskellige niveauer af behandling, og justere ram-
merne for de samarbejdsaftaler, som tilbudsstederne skal indgå med kommunerne.  

Flere hænder på sundheds-, ældre- og socialområdet 
Social- og sundhedsmedarbejdere (social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassi-
stenter samt sygeplejersker) varetager en lang række kerneopgaver i ældreplejen og i det of-
fentlige social- og sundhedssystem. Det er derfor afgørende, at der er tilstrækkeligt med 
hænder på sundheds-, ældre- og socialområdet til at sikre, at borgere og patienter får den 
bedste behandling, omsorg og pleje. 

Regeringen, KL og Danske Regioner blev med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 
og aftalen om regionernes økonomi for 2020 enige om at nedsætte en task force, der fik til 
opgave at drøfte rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere, samt hvordan flere medar-
bejdere får mulighed for at gå op i tid, hvordan sygefravær nedbringes, og hvordan medarbej-
dernes kompetencer udnyttes bedst muligt.  

Task forcen har udarbejdet en lang række analyser og afrapporterer i juni måned. I sin afrap-
portering peger task forcen på en række anbefalinger, der skal understøtte rekrutteringen af 
social- og sundhedsmedarbejdere, jf. boks 2.   
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Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følge op på task forcens anbefalinger med 
henblik på at sikre tilstrækkeligt med social- og sundhedsmedarbejdere. Anbefalingerne hen-
vender sig til forskellige sektorer, og det er et fælles ansvar at sikre, at de bliver realiseret.  

Røgfri skoletid  
Regeringen og KL er enige om, at røgfri skoletid fra det kommende skoleår skal udbredes til 
alle skoler, kostskoler og efterskoler, der har optaget børn og unge under 18 år, således at 
det ikke er tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, e-cigaretter, tobakssurrogater 
eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Regeringen vil i efteråret 2020 fremlægge lov-
givning, som understøtter aftalen. 

Boks 2 
Opsummering af anbefalinger fra task force om social- og sundhedsmedarbejdere 

• Styrket rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne: Task forcen anbefa-
ler, at der fastholdes et fokus på rekruttering til uddannelserne, herunder bl.a. ved at anvende de eksi-
sterende rekrutteringskanaler og ordninger til SOSU-uddannelserne, hvor fx SOSU-elever kan indgå 
en uddannelsesaftale og dermed få løn allerede på grundforløbet. Task forcen anbefaler, at indsatsen 
over for elever med særlige behov understøttes yderligere på tværs af myndigheder, fx i form af 
sprog-, kultur- og læringsstøtte før og under praktikken. 

  
• Bedre overgange mellem skole og praktik: Task forcen anbefaler, at der i regi af det faglige udvalg 

sker en fælles forventningsafstemning mellem SOSU-skoler og arbejdsgivere (kommuner/regioner) 
omkring, hvad elever skal kunne efter et afsluttet grundforløb 2. Task forcen anbefaler desuden, at 
ansættelsesprocedurer for grundforløbselever fremrykkes med henblik på øget fastholdelse. Hertil at 
man for begge uddannelser undersøger muligheden for etablering af et fælles videns- og datagrund-
lag for bl.a. at følge frafald, herunder at muligheden for at etablere et centralt registreringsværktøj for 
frafaldsårsager afsøges. 

 
• Styrket kvalitet i praktikforløbene:  Task forcen anbefaler, at der lokalt etableres formaliserede ram-

mer for samarbejde og deling af information om den enkelte studerende og elev, så at tiltag for at re-
ducere frafald mv. igangsættes pr. automatik. Hertil anbefaler task forcen, at uddannelsesinstitutioner 
opretholder et fokus på at gøre den studerende/eleven klar til praktik og praktikstedet i kommunen/re-
gionen på at sikre en høj kvalitet i praktikken, herunder en høj kvalitet af den vejledning kliniske vejle-
dere, øvrige praktikvejledere og medarbejdere med kontakt til de studerende og elever forestår. 

 
• God start og fastholdelse i faget: Task forcen anbefaler, at der lokalt arbejdes videre med strukture-

rede introforløb og seniorpolitikker, og at karriere- og videreuddannelsesmuligheder synliggøres.  
 

• Flere på fuld tid og mindre sygefravær: Task forcen anbefaler, af regionerne og kommunerne fort-
sætter arbejdet med at sikre, at flere medarbejdere går på fuld tid, og at sygefraværet mindskes.  
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9. Psykiatri 

10-års plan for psykiatrien 
Regeringen igangsætter hurtigst muligt arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien. Planen 
vil særligt fokusere på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatsen mellem almen prak-
sis, hospitalspsykiatri (herunder ambulant behandling) og socialpsykiatri (herunder botilbud), 
ligesom der vil være et særligt fokus på børn og unge. Som ét af de første skridt inddrages 
KL og Danske Regioner i arbejdet, som skal undersøge modeller for en ændret ansvarsforde-
ling for den gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug (borgere 
med dobbeltdiagnose). 

Udviklingen af planen vil ske med inddragelse af bl.a. KL og Danske Regioner, så lokal foran-
kring og ejerskab sikres med henblik på at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidel-
ser.  

Justeret model for de særlige pladser 
Regeringen har indgået en aftale om, at der gennemføres justeringer af modellen for de sær-
lige pladser med virkning fra september 2020, der sikrer, at uudnyttede pladser kan anven-
des i den almindelige psykiatri. Den kommunale betaling bortfalder for ommærkede pladser, 
og reduceres generelt for særlige pladser, der står tomme. Der planlægges en igangsættelse 
af en evaluering af de særlige pladser i 2020. KL inddrages i evalueringen. 

10. Beskæftigelse 
COVID-19 har ramt det danske samfund og det danske arbejdsmarked. For at mindske 
spredning af corona-virussen har regeringen overordnet suspenderet den aktive beskæftigel-
sesindsats i landets jobcentre og a-kasser i en midlertidig periode, mens udbetaling af ydel-
ser er fastholdt. Suspensionen af den aktive beskæftigelsesindsats udgør en væsentlig æn-
dring fra de regler og krav, som normalt gælder for jobcentrene, a-kasserne og borgerne.  

Regeringen og KL skal i efteråret drøfte nærhedsreformen, og i den forbindelse vil parterne 
samle op på læring og erfaringer fra suspensionsperioden. Parterne vil drøfte, herunder 
hvordan genåbningen af beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges hensigtsmæssigt, således at 
kommunerne kan bistå de ledige og virksomhederne bedst muligt ved en effektiv anvendelse 
af ressourcerne i jobcentrene.   

Regeringen og KL har herudover igangsat et arbejde, der skal undersøge udviklingen i sam-
mensætningen af jobcentrenes målgrupper og udgifter hertil. Arbejdet skal bl.a. bidrage til at 
udbrede virksomme metoder og tilgange i beskæftigelsesindsatsen. Det aftalte parterne med 
Aftale om kommunernes økonomi for 2020, hvor det også blev aftalt at lave en kortlægning 
og undersøgelse af integrationsindsatser og -projekter i kommunerne. Parterne vil følge op 
på aftalerne frem mod Aftale om kommunernes økonomi for 2022.  
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11. Klima 
Det er regeringens klare ambition, at Danmark skal være et grønt foregangsland, hvor driv-
husgasudledningen reduceres, og de grønne job styrkes. Regeringen har med Klimaloven 
forpligtet Danmark på, at drivhusgasudledningen skal reduceres med 70 pct. i 2030 ift. 1990.  

Derfor har regeringen præsenteret sit udspil til første del af klimahandlingsplanen. Klimaud-
spillet medfører markante investeringer i den grønne omstilling inden for energi-, industri- og 
affaldssektoren og forventes at reducere drivhusgasudledningen med 2 mio. ton CO2-e i 
2030.  

Klimaudspillet indfrier ikke målene alene, men udspillet skaber et solidt første fundament for 
et klimaneutralt Danmark, som der skal bygges videre på i mange år fremad. Derfor vil rege-
ringen også senere følge op med nye klimaudspil. 

Alle skal bidrage til indsatsen, hvis de ambitiøse klimamål skal indfries. Den offentlige sektor 
skal selv være det gode eksempel på, at der også skal tænkes grønt i løsningen af opgaver. 
Kommuner og regioner spiller en vigtig rolle i at sikre, at den grønne omstilling står højt på 
dagsordenen på tværs af landet. Regeringen og KL vil fortsætte samarbejdet om den grønne 
omstilling og drøfte, hvordan kommunernes erfaringer kan bidrage til den grønne omstilling 
og indgå i klimahandlingsplanen, herunder tilskuddet på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investe-
ringer. 

FN’s verdensmål 
Regeringen og KL og Danske Regioner er enige om aktivt at arbejde for FN's 17 verdensmål. 
Verdensmålene og 2030-dagsordenen sætter retningen for en mere bæredygtig fremtid, hvor 
der er fokus på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.  

12. Øvrige områder  

Samarbejde om fællesoffentlig indkøb 
Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om fællesoffentlig indkøb, herunder 
udvikling af det fællesoffentlige samarbejde om grønt indkøb og lovgivning om e-handel i den 
offentlige sektor på en række områder fra 1. januar 2022. 

Udbetaling Danmark 
Regeringen og KL vil fortsætte arbejdet med håndteringen af problemstillingen på pensions-
området om efterregulering af pension. Parterne er enige om, at der fortsat skal være en dia-
log mellem parterne med henblik på at sikre en fælles håndtering af problemstillingen.  

Parterne er enige om at samle op på erfaringer med Udbetaling Danmark, herunder de øko-
nomiske resultater og organisatoriske styringsmekanismer, samt Udbetaling Danmarks kom-
mende evaluering og anbefalinger.   
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Differentieret grundkapital for almene boliger 
KL noterer sig, at Grøn boligaftale 2020 viderefører den differentierede grundkapitalindskuds-
model i 2021-2026. 

Offentligt privat samarbejde om udbud  
Regeringen og KL er enige om at offentlig-privat samarbejde om innovation og nye teknologi-
ske løsninger kan og skal understøttes bedre. Der er behov for at styrke kompetencerne i in-
novative indkøb og fleksible udbud, udvikle værktøjer og bidrage til igangsættelse, implemen-
tering og erfaringsopsamling af konkrete innovationsprojekter, samt støtte med rådgivning ift. 
udbudsregler i de konkrete processer. Løsningerne skal udvikles i et samarbejde mellem er-
hvervslivet og det offentlige, hvorfor der bl.a. er behov for bedre henvisning til mulighederne i 
erhvervsfremmesystemet. Parterne vil i fællesskab afdække mulighederne for at etablere et 
samarbejde på tværs af den offentlige sektor og med repræsentanter fra erhvervslivet og 
eventuelt andre relevante aktører med henblik på at fremme innovation og ny teknologi. 
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Bilag 1. Skattefastsættelse 
I forbindelse med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem gives der 
mulighed for en tilpasning af indkomstskatten. Kommuner med tab får mulighed for ved bud-
getlægningen gradvist at sætte indkomstskatten op svarende til deres tab i årene 2021-2025. 
For 2021 vil kommuner med tab have mulighed for at forhøje indkomstskatten inden for en 
samlet ramme på 430 mio. kr. En evt. samlet kommunal skattestigning på baggrund af denne 
aftale om udligningsreform modregnes ikke i bloktilskuddet. Partierne bag udligningsreformen 
har aftalt følgende tilskudsordninger til skattenedsættelser.  

En generel tilskudsordning til kommuner: 

• Tilskudsordningen omfatter kommuner, som gennemfører en nedsættelse af udskriv-
ningsprocenten for årene 2021 til 2025, uden forhøjelse af andre skatter. 

• Staten finansierer op til 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 
pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år. 

• Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperi-
oden.  

• Indkomstskattenedsættelser i de kommuner, der modtager tilskud vil i en periode på 6 år 
ikke indgå i beregningen af frit lejde. 

En tilskudsordning til kommuner med høje udskrivningsprocenter: 

• Tilskudsordningen omfatter kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 
pct. og som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 
2025 uden forhøjelse af andre skatter. 

• Staten finansierer varigt det fulde provenutab for skattenedsættelser ned til 26,3 pct.  
• Tilskuddet bortfalder fuldt ud, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.  
• Indkomstskattenedsættelser ned til 26,3 pct. i de kommuner, der modtager tilskud vil ikke 

indgå i beregningen af frit lejde.  

Med henblik på at understøtte, at der ikke sker en samlet skatteforhøjelse, skal kommunerne 
ansøge Social- og Indenrigsministeriet om adgang til henholdsvis at sætte skatten op samt at 
få andel i tilskuddet til skattenedsættelser. 

De samlede tilskud til nedsættelse af indkomstskat kan ikke overstige den efter ansøgning 
årligt tildelte ramme til skatteforhøjelser. Såfremt der søges om tilskud til skattenedsættelser, 
der overstiger de ansøgte skatteforhøjelser, vil Social- og Indenrigsministeriet i behandlingen 
af kommunernes ansøgninger bl.a. lægge vægt på, at skatten kan sættes ned i kommuner 
med en høj udskrivningsprocent.  

Partierne bag Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen har her-
udover aftalt: 

• De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028. 
• De kommunale dækningsafgiftssatser kan ikke sættes op i 2021-2028.  
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Bilag 2. Samarbejde om digitalisering  

Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur 
Med næste generation af den fællesoffentlige infrastruktur, MitID, Næste generation Digital 
Post og NemLog-in, tager regeringen, KL og Danske Regioner et øget ansvar for at fremtids-
sikre og videreudvikle løsningerne, så borgere og virksomheder møder en brugervenlig, sik-
ker og tidssvarende digital service. Den nye generation af infrastrukturløsninger idriftsættes i 
2020 og 2021. 

Regeringen, KL og Danske Regioner er i den forbindelse enige om den resterende projektfi-
nansiering samt de fremadrettede rammer for drift, vedligehold og videreudvikling af de fæl-
lesoffentlige løsninger. Som led heri er parterne enige om at fastlægge et nyt fast niveau for 
omkostningerne til drift, vedligehold og videreudvikling. Dette niveau løftes fra 141,4 mio. kr. 
til 247,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Heraf finansierer staten og kommunerne hver 40 pct., 
mens regionerne finansierer 20 pct. Det nye omkostningsniveau følger særligt af et større 
strategisk ejerskab til løsningerne samt centralisering af forsendelsesomkostninger til Digital 
Post. Parterne er enige om at genbesøge omkostningsniveauet for de kommende infrastruk-
turløsninger ved aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2025.   

Den resterende projektfinansiering udgør 133,5 mio. kr. i 2021 og 113,1 mio. kr. i 2022. Kom-
munernes andel heraf udgør 53,4 mio. kr. i 2021 og 45,2 mio. kr. i 2022, mens regionernes 
andel udgør 26,7 mio. kr. i 2021 og 22,6 mio. kr. i 2022. 

Mit Overblik 
Regeringen, KL og Danske Regioner har taget de første skridt i etableringen af Mit Overblik, 
der i årlige etaper frem mod 2024 skal give borgerne et bedre digitalt overblik over de mest 
relevante oplysninger om dem selv og deres igangværende sager, ydelser, betalinger, frister 
og relevante aftaler – på tværs af staten, kommunerne og regionerne. På kommunernes om-
råde er regeringen og KL enige om, at oplysninger om udvalgte sager inden for arbejdsmar-
ked og beskæftigelsesområdet gøres tilgængelige i løbet af 2021, og at udvalgte sager og 
indsatser inden for ældreområdet gøres tilgængelige i løbet af 2021 og 2022.  

Mere behandling i eget hjem – telemedicin til borgere med hjertesvigt 
COVID-19-situationen øger behovet for telemedicinske indsatser, som bidrager til effektiv og 
tryg monitorering af borgernes helbredstilstand i eget hjem. Regeringen, KL og Danske Regi-
oner er derfor enige om udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt i hele landet. 
Som opstart herpå udarbejder hver landsdel en implementeringsplan for indsatsen. På denne 
baggrund aftales en slutdato for landsdækkende udbredelse af tilbuddet ved aftalerne om 
kommunernes og regionernes økonomi for 2022.   

Fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet 
Der afsættes i alt 96,0 mio. kr. i 2021 til drift og udvikling af en række fællesoffentlige sund-
heds-it infrastrukturkomponenter. Den kommunale andel af finansieringen udgør 31,3 mio. 
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kr., mens den regionale andel af finansieringen udgør 47,7 mio. kr. i 2020-pl. Stigningen i ud-
gifter fra 2020 til 2021 kan ikke mindst henføres til, at sundhedsvæsenet i disse år satser på 
telemedicin, og løsninger hvor behandling og pleje kan omlægges fra fysisk fremmøde til vi-
deomøder. Det kan afhjælpe unødige transporter og understøtte sammenhæng i patientkon-
takt og samarbejde på tværs af sektorer. Frem mod aftalerne om kommunernes og regioner-
nes økonomi for 2022 afsøges muligheden for at indgå flerårige finansieringsaftaler, ligesom 
der skal arbejdes hen mod en mere transparent finansierings- og beslutningsmodel. 

Sundhed.dk 
Sundhed.dk udgør en kritisk national infrastruktur, som besøges af millioner af brugere hver 
måned og skaber værdi og sammenhæng i sundhedsdata for borgeren og den sundhedsfag-
lige. Det er derfor afgørende, at sundhed.dk fremadrettet kan varetage drift, vedligehold og 
support på et tilstrækkeligt højt niveau og varetage udviklingsopgaver på vegne af fællesska-
bet. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at løfte sundhed.dk’s basisbud-
get med 8,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, hvoraf den statslige, regionale og kommunale fi-
nansiering udgør hhv. 1,3 mio. kr., 6,4 mio. kr. og 0,8 mio. kr. årligt. Parterne er samtidig 
enige om at etablere et prioriteringsgrundlag, som kan understøtte en modernisering af sund-
hed.dk med øget gennemsigtighed om udgifter til drift og udvikling og fortsat bredere deling 
af data. 

 



  S i d e  1 | 11 
 

 
 
 

Indtægter 2021-2024 

 

 

Indledning 

Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 
2021-2024.  

Indtægtsbudgettet tager udgangspunkt i at Svendborg Kommune vælger 
statsgaranteret skattegrundlag og deraf afledte tilskuds- og 
udligningsbeløb for 2021. De områder, som valg af garantien vedrører, er 
indkomstskat, tilskud og udligning.  

Frem til Byrådets endelige vedtagelse af budgettet for 2021 udarbejdes 
der løbende analyser, som lægges til grund for Byrådets endelige 
beslutning om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering.  

Overslagsårene 2022-2024 er baseret på kommunens egen 
befolkningsprognose i sammenhæng med KL’s tilskudsmodel fra juli 2020. 
Anvendelsen af tilskudsmodellen sikrer, at indtægtsbudgettet i 
overslagsårene 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 direkte 
følge af kommende opdateringer af datagrundlaget i udligningen.  

Det er endvidere forudsat, at Svendborg Kommune også i overslagsårene 
vil modtage et særtilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på i alt 
10,0 mio. kr. Kommunen modtager svar fra Social- og Indenrigs-
ministeriet herom ultimo august 2020. 

  

Stab Økonomi, IT & 
Digitalisering 
 
 
 
 
 
 
26. august 2020 
  
 
  
Sagsid. 19/25207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Åbningstider 
Mandag-onsdag   9.00-15.00 
Torsdag            10.00 -16.30 
Fredag                9.00-14.00 
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SAMLET OVERSIGT INDTÆGTER 

Tabel 1: Samlede indtægter (løbende priser) 
 

mio. kr. 2021 2022 2023 2024 

Tilskud og udligning -1.387,3 -1.426,2 -1.435,3 -1.459,4 

Indkomstskatter -2.488,4 -2.536,2 -2.600,4 -2.652,2 

Ejendomsskatter -219,1 -222,8 -225,7 -228,7 

Øvrige skatter -19,7 -22,6 -17,1 -18,1 

Indtægter i alt -4.114,5 -4.207,8 -4.278,5 -4.358,4 
 Note: ”-” er lig med indtægter 
 
Tabel 1 viser, at de samlede indtægter forventes at udgøre 4.114 mio. kr. 
i 2021 stigende til 4.358 mio. kr. i 2024. De enkelte indtægtsposter vil 
blive gennemgået i de efterfølgende afsnit. 
 

1. TILSKUD & UDLIGNING  

Tabel 2: Indtægter fra udligning og tilskud 

mio. kr. 2021 2022 2023 2024 
Mellemkommunal udligning -247,4 -309,7 -315,7 -329,9 
Statstilskud -912,2 -882,0 -916,6 -922,7 
Kompensationsordn. uddan. -24,9 -24,9 0,0 0,0 
Udligning vedr. selskabsskat -28,6 -33,2 -24,7 -26,2 
Udligningsordning udlændinge 8,1 8,2 8,4 8,6 
Udligningsordning dækningsafgift -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 
Bidrag til regional udvikling 6,6 6,7 6,9 7,0 
Tilskud til Ø-kommuner -7,6 -7,6 -7,6 -7,6 
Tilskud til bedre dagtilbud mv. -5,1 -5,2 -5,3 -5,4 
Tilskud generelt løft af ældreplejen -9,4 -9,6 -9,8 -10,0 
Tilskud til kvalitet i ældreplejen -12,6 -12,9 -13,1 -13,4 
Tilskud til værdighed i ældreplejen -13,2 -13,5 -13,7 -14,0 
Pulje til bekæmp. af ensomhed -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 
Likviditetstilskud -53,8 -53,8 -53,8 -53,8 
Tilskud til udsatte ø- og 
yderkommuner -76,0 -77,5 -79,1 -80,8 
Særtilskud efter ansøgning -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 
Nettoudgifter momsrefusionsordn. 0,7 0,7 0,7 0,7 

I alt -1.387,4 -1.426,2 -1.435,3 -1.459,4 
Note: ”-” er lig med indtægter 
 
Derudover modtager kommunen tilskud til nedsættelse af hhv. takster for 
godstransport og passagertransport på ø-færgerne. Disse tilskud udgør hhv. 
0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i 2021.  
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Som følge af udligningsreformen, der blev indført ved lov den 25.6.2020, er 
udligningssystemet radikalt ændret i forhold til tidligere. I bilag 1 er 
ændringerne i forhold til det gamle udligningssystem skitseret. 
 
Mellemkommunal udligning:  
Efter fordeling af bloktilskuddet (se mere herom nedenfor) foretages der 
en mellemkommunal udligning, hvor der udlignes efter forskelle i hhv. 
beskatningsgrundlag og udgiftsbehov og som noget nyt indgår det 
tidligere beskæftigelsestilskud nu i det generelle udligningssystem. På 
landsplan omfordeles der i alt 19,5 mia. kr. mellem kommunerne i 2021.  
 
Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet 
modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens 
udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et 
udgiftsbehov under landsgennemsnittet 93 pct. af forskellen til 
landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancer - der er således tale om 
en mellemkommunal udligningsordning. Kommuner med et udgiftsbehov 
over landsgennemsnittet modtager endvidere et tillæg på 2 pct. således 
at de i alt får udlignet 95 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. 
Tillægget finansieres af alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. 
 
Med udligningsreformen sker der nu en separat udligning af forskelle i 
beskatningsgrundlag. Beskatningsgrundlaget opgøres som summen af 
indkomstskat og grundskyld. Kommuner med et beskatningsgrundlag 
under landsgennemsnittet udlignes med 75 pct. af forskellen til 
landsgennemsnittet pr. indbygger om omvendt for kommuner med et 
beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet. Der er etableret 
tillægsordninger, der i sidste ende betyder, at for kommuner med et 
beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet er udligningsniveauet på 
95 pct. og for kommuner med et beskatningsgrundlag over lands-
gennemsnittet på 93 pct. 
 
I det nye udligningssystem indgår der en særlig kompensationsordning til 
kommuner, der oplever et samlet tab på udligningsreformen. Disse 
kommuner modtager et særligt tilskud, der fastlagt en gang for alle og 
finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner fordelt efter indbyggertal. 
 
Som led i udligningsreformen er der indført en indfasningsordning for hhv. 
tab og gevinster som følge af udligningsreformen. Det betyder for 
Svendborg Kommune, at udligningsreformen ikke får fuld effekt i hhv. 
2021 og 2022. Staten tilbageholder således et samlet tilskud på 47,9 mio. 
kr. i 2021 og 9,3 mio. kr. i 2022. Beløbene er beregnet til den del af 
gevinsten fra udligningsreformen, som overstiger hhv. 0,4 pct. af 
kommunens beskatningsgrundlag i 2021 og 0,8 pct. af beskatnings-
grundlaget i 2022. 
 
Samlet giver den nye måde at opgøre udligningen på en indtægt på 295,3 
mio. kr. i 2021 P.g.a. reglerne om indfasning af effekterne af udlignings-
reformen foretages der som nævnt ovenfor et fradrag på 47,9 mio. kr. 
dvs. at den mellemkommunale udligning udgør netto 247,4 mio. kr. i 
2021. 
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Statstilskud:  
Med udligningsreformen er der sket en radikal omlægning af udlignings-
systemet. Bloktilskuddet fordeles nu mellem kommunerne ud fra deres 
indbyggertal i modsætning til tidligere hvor størstedelen af bloktilskuddet blev 
anvendt til landsudligningsordningen og udligningsordningen til kommuner 
med højt strukturelt underskud samt et resttilskud, som blev fordelt efter 
indbyggertal. 

Kommunernes samlede bloktilskud udgør 92,2 mia. kr. i 2021. Heraf bruges 
0,323 mio. kr. til særtilskudspuljen til kommuner med vanskelige økonomiske 
vilkår (§17-puljen) og 0,500 mio. kr. bliver brugt til finansiering af det nye 
tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Tilbage er der 91,4 mia. kr. som 
fordeles til kommunerne efter deres indbyggertal. Svendborg Kommunes 
andel heraf udgør 912,6 mio. kr. for 2021.   

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 2020. Af det samlede statstilskud til Svendborg Kommune 
på 912,6 mio. kr. er hhv. 30,0 mio. kr. (serviceudgifter) og 10,0 mio. kr. 
(anlægsudgifter) gjort betinget af aftaleoverholdelse for kommunerne under 
ét. 

Kompensation for rev. af uddannelsesstatistik: 
I aftalen om udligningsreformen indgår en 2-årig kompensationsordning 
for kommuner, som bagudrettet har haft tab p.g.a. manglende 
oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. 
Det betyder, at Svendborg vil modtage et årligt tilskud på 24,9 mio. kr. i 
hhv. 2021 og 2022.  
 

Generel udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge:  
Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne 
kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration 
og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med udligningsreformen sker 
der en nedjustering af ordningen på i alt 2,6 mia. kr. Dette sker primært 
gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og 
samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5 årig og 6-
16-årig.  
 
Svendborg Kommune er nettobidragsyder til ordningen og skal betale i 
alt 8,1 mio. kr. til ordningen i 2021. 
 

Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme:  
Med udligningsreformen er der etableret en ny udligningsordning vedr. 
det kommunale provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede 
ejendomme. Kommuner, hvis provenu fra dækningsafgift på offentligt 
ejede ejendomme er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger, yder 
tilskud til kommuner, hvis provenu pr. indbygger er lavere end 
landsgennemsnittet. Der udlignes med 10 pct. af forskellen, hvilket giver 
en udligning på 0,6 mio. kr. i 2021. 
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Udligning af selskabsskat: 
Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på 41,1 mio. kr. i 2020. 
Ordningen indebærer, at kommunen kompenseres for 50 pct. af forskellen 
mellem kommunens provenu fra selskabsskatter pr. indbygger og det 
gennemsnitlige provenu af selskabsskatter pr. indbygger på landsplan.  

Udligningsbeløbet er noget større i 2020 end i tidligere år. Dette skyldes, at 
indtægterne fra selskabsskat på landsplan er steget mere end den lokale 
udvikling.  

Grundbidrag til regional udvikling:  
Kommunernes bidrag til regional udviklingsaktiviteter udgør 113 kr. pr. 
indbygger i 2021 og med et statsgaranteret indbyggertal på 58.347 personer 
medfører det en forventet udgift på 6,6 mio. kr. 

 
Tilskud til kommuner med mindre øer:  
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 2021 et samlet tilskud fra ordningen på ca. 7,6 
mio. kr. 

Tilskud til bedre kvalitet i 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 5,1 mio. kr. i 2021. 

Tilskud generelt løft af ældreplejen: 
Der er tale om ”det gamle ældretilskud” fra 2002-aftalen, som dækker frit 
valg af ældreboliger og leverandører af personlig og praktisk hjælp på 9,4 
mio. kr. i 2021. Tilskuddet fordeles efter antallet af ældre i kommunen målt i 
forhold til hele landet (ældrenøglen). 

Tilskud til kvalitet i ældreplejen: 
Tilskuddet er ”det særlige ældretilskud” fra 2007-aftalen, som dækker styrket 
kvalitet i ældreplejen. Tilskuddet udgør 12,6 mio. kr. i 2021 og fordeles også 
ud fra ældrenøglen.  

 
Tilskud til værdighed i ældreplejen: 
Den tidligere statslige pulje på 1 milliard kr. til prioritering af værdig 
ældrepleje er fra og med 2020 omlagt til generelt bloktilskud. Fordelingen af 
tilskuddet sker dog efter den såkaldte ældrenøgle dvs. efter antallet af ældre 
og ikke efter den almindelige bloktilskudsnøgle. Svendborg Kommune 
modtager på den baggrund 13,2 mio. kr. for 2021. 
 
 
Pulje til bekæmpelse af ensomhed: 
Med finansloven for 2019 blev der afsat en pulje på 100 mio. kr. til at opspore 
ensomme ældre og bekæmpe ensomhed mv. Denne pulje fordeles ligesom 
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værdighedstilskuddet efter ældrenøglen og Svendborg Kommunes andel 
udgør 1,3 mio. kr. i 2021. 
 
Likviditetstilskud: 
Med udligningsreformen er det ekstraordinære finansieringstilskud til 
kommunerne nu gjort permanent. Fordelingen af tilskuddet fastholdes 
på 2020-niveau, dog opdateres grundlaget for fordelingen af tilskuddet 
hvert år med udviklingen i kommunernes folketal.  
 
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 på 
14.218 kr. 

• 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et 
beskatningsgrundlag (statsgaranteret grundlag) under 183.900 kr. pr. 
indbygger. 

På baggrund heraf er der beregnet et likviditetstilskud på 53,8 mio. kr. for 
2021 til Svendborg Kommune. Hvis tilskuddet alene skulle være fordelt efter 
indbyggertal i kommunerne ville Svendborgs andel af det ekstra 
likviditetstilskud kun udgøre 34,4 mio. kr.  
 

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner:  
Med udligningsreformen indføres der et nyt tilskud, som er målrettet 
udsatte ø- og yderkommuner. Det samlede tilskud på landsplan udgør 1,5 
mia. kr., hvor de 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv via 
bloktilskuddet. Det samlede tilskud reguleres årligt fra og med 2021 med 
den forventede pris- og lønudvikling og udgør på den baggrund 1,522 
mia. kr. i 2021.  
 
For at få del i tilskuddet skal kommunen opfylde mindst 3 af følgende 7 
kriterier: 
 

• Andelen af 70+ årige 
• Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter 

eller by med max. 1000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i 
kommunen. 

• Antal arbejdspladser pr. 100 17-64 årige 
• Ø- og selvstændig kommune 
• Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger 
• Andelen af ”gamle førtidspensionister pr. indbygger 
• Andelen af førtidspensionister 

 
Svendborgs andel af det nye tilskud udgør 76,0 mio. kr. i 2021. 
 
Særtilskud efter ansøgning (16-puljen):  
Der er i budgetudkastet indregnet en forventning om at kommunen i lighed 
med tidligere år modtager ”særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede 
kommuner”. I budgettet er der medtaget et beløb på i alt 10,0 mio. kr. 
svarende til det tildelte beløb for 2020. 
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Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet på kommunens 
ansøgning ultimo august 2020.  

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 2020 
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 2020 udgør 0,3 mio. kr. for Svendborg 
Kommune. Begge tilskud konteres i kommunens regnskab direkte på 
driftsområdet dvs. området færgedrift. 

 
2. INDKOMSTSKATTER 
Svendborg Kommune har i mange år valgt det statsgaranterede udskrivnings-
grundlag ved budgetteringen af indkomstskat og tilskud. Dette skyldes dels 
at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune er lavere end lands-
gennemsnittet og dels at det lokale skattegrundlag normalt udvikler sig 
langsommere i forhold til væksten på landsplan. 
 
Tabel 3 Indkomstskat 

Mio. kr. 2021 2022 2023 2024 

Indkomstskat -2.493,4 -2.541,3 -2.605,5 -2.657,4 

Medfin. skrå skatteloft 5,0 5,1 5,1 5,2 

Indtægter i alt -2.488,4 -2.536,2 -2.600,4 -2.652,2 

 
 
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 er opgjort som 
kommunens faktiske udskrivningsgrundlag for indkomståret 2018 korrigeret 
for lovændringer med virkninger efter den 1.7.2018, så væksten fremstilles 
på et sammenligneligt grundlag. Derefter tillægges det korrigerede 
skattegrundlag en garantiprocent på samlet 8,3 pct. Garantiprocenten er den 
skønnede vækst fra det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2018 til det 
skønnede niveau i 2021. For overslagsårene er der foretaget en fremskrivning 
af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021 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 10 år har 
ligget på 88-89 pct. af udskrivningsgrundlaget på landsplan. Med et 
udligningsniveau på 95 pct. af hver ekstra skattekrone er nettovirkningen af 
ændringer i skattegrundlaget dog forholdsvis beskeden. 
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Figur 1 Lokalt udskrivningsgrundlag i forhold til landsgennemsnit 

 

Udskrivningsprocenten for den kommunale indkomstskat er i perioden 2021 
– 2024 budgetlagt til 26,8 pct. hvilket er uændret i forhold til 2020. Ved valg 
af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 på 9.304,0 mio. kr., 
som er udmeldt af ministeriet, opnås et provenu på indkomstskat på 2.493,5 
mio. kr. 

Det er med kommuneaftalen for 2021 etableret en særlig tilskudsordning til 
kommuner med en nuværende udskrivningsprocent på over 26,3 pct. Disse 
kommuner kan søge om at få et tilskud fra staten, der modsvarer nedgangen 
i skatteprovenuet som følge af nedsættelse af udskrivningsprocenten til 26,3 
pct.  Svendborg Kommune vil ansøge om tilskud til at nedsætte udskrivnings-
procenten for 2021. Såfremt dette bliver godkendt af staten, vil ovennævnte 
skatteprovenu blive nedsat med 45 mio. kr. som så vil blive modsvaret af et 
tilsvarende tilskud fra staten. 
 

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 24,95 pct. 

 
Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle 
udskrivningsprocent er på 26,80 pct. For 2021 forventes der en udgift til 
finansiering af det skrå skatteloft på 5,0 mio. kr. beregnet ud fra et skøn over 
topskattegrundlaget for 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85,00

87,00

89,00

91,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pct af
lands
gns.

År

Udskrivningsgrundlag 
pr. indbygger i forhold 

til landsgennemsnit

Forhold



 

S i d e  9 | 11 
 

3. GRUNDSKYLD OG DÆKNINGSAFGIFT 
 

Tabel 4 Ejendomsskatter 

(mio. kr. ) 2021 2022 2023 2024 

Grundskyld -215,8 -219,5 --222,4 --225,4 

Dækningsafgift -3,3 -3,3 -3,3 -3,3 

Indtægter i alt -219,1 -222,8 -225,7 -228,7 

 
Grundskyldspromillen er i alle år sat lig med den nuværende promille på 
23,32. Promillen på produktionsjord er fast til maksimalt 7,2 jf. 
bestemmelserne i lovgivningen.  

Folketinget har vedtaget at udskyde implementeringen af 
boligskatteforliget Tryghed om boligbeskatningen fra maj 2017, så de nye 
beskatningsregler først får virkning fra 2024. Derudover er der i maj 2020 
indgået aftale om Kompensation til boligejere og fortsat tryghed om 
boligbeskatningen. Aftalen indeholder bl.a. en bestemmelse om, at der 
med virkning fra 2022 indføres en øvre grænse for den årlige 
reguleringsprocent på 2,8 % mod tidligere maks. 7,0 %. Der er også 
indført en bestemmelse om at kommunerne ikke måtte hæve deres 
grundskyldpromille med virkning fra 2021.  
 
Ovenstående bevirker, at provenuet fra grundskyld ikke vil vokse så 
meget i de kommende år. Da der stadig ikke er vedtaget den nødvendige 
lovgivning om beskatning af de nye ejendomsvurderinger, anbefaler KL, 
at kommunerne budgetterer udviklingen i ejendomsskatterne som 
vanligt.   
 
De nuværende regler om skattestop indebærer, at grundskylden årligt må 
stige med hvad der svarer til væksten i udskrivningsgrundlaget plus 3 
procentpoint dog maksimalt 7 pct. Reguleringsprocenten for 2021 er 
fastsat til 7,0 %. Dette indebærer, at grundskylden maksimalt kan stige 
med 7,0 % i 2021. Forventningen til overslagsårene 2022-2024 tager 
afsæt i de statsgaranterede grundværdier for 2021 og forudsætter 
fremskrivning med de maksimale 2,8 pct.  
 

Grundværdierne i Svendborg Kommune har generelt set ikke nået 
skatteloftet. 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.  
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4. ØVRIGE SKATTER  

Tabel 5 Øvrige kommunale skatteindtægter. 

mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

Selskabsskatter -18,6 21,6 -16,0 -17,0 

Dødsboskat -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 

Indtægter i alt -19,7 -26,6 -17,1 -18,1 
 
 
Selskabsskat:  
Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra 
selskabsskat for indkomståret 2018 afregnes i 2021. På landsplan er 
indtægterne fra selskabsskatter i 2018 faldet med 2,2 mia. kr., hvilket er 
udtryk for en normalisering af indtægtsniveauet i forhold til tidligere. Der 
har tillige været en negativ efterregulering for tidligere år på 1,5 mia. kr. 
Herudover er kommunernes andel af selskabsskatten nedsat fra 15,24 
pct. til 14,24 pct. jf. udligningsreformen.  
 
Kommunernes andel af selskabsskatten afregnes som nævnt med tre års 
forsinkelse, hvilket indebærer, at den nedsatte økonomiske aktivitet i 
2020 p.g.a. corona-pandemien først slår igennem i 2023.  
 
Provenuet fra selskabsskatten svinger erfaringsmæssigt utroligt meget, 
hvorfor prognosen for overslagsårene 2022-2024 må anses for forholdsvis 
usikker. Provenuet for 2022-2024 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 2021 på 1,1 mio. kr. beror på oplysninger 
fra SKAT.  
 
Dødsboskatter, der beregnes maskinelt, indgår i den kommunale 
indkomstskat. 
 



 Nyt kommunalt udlignings- og tilskudssystem 
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Ændringer i udligningssystemet 

Det nye kommunale tilskuds- og udligningssystem består af: 

• Et generelt udligningssystem inkl. særlig 
kompensationsordning 

• Visse andre særskilte udligningsordninger 

• Et statsligt bloktilskud til kommunerne 

• En række tilskuds- og overgangsordninger 

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet, som får virkning fra 
2021, er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale 
tilskuds- og udligningssystem. 
 
Med den nye udligningsreform vil der fremover ske separat udligning af 
beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, hvor der tidligere blev udlignet ud 
fra et beregnet strukturelt underskud. Det nye udligningssystem er ens 
for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere 
hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for 
hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet. 
 
I det nye udligningssystem ændres udligningen endvidere fra at være en 
statslig finansieret udligning til at være en mellemkommunal 
udligningsordning. I det statsfinansierede system blev det 
finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den 
særlige ordning for   kommuner med højt strukturelt underskud, 
finansieret af bloktilskuddet. I den nye mellemkommunale udligning 
balancerer tilskud og bidrag til udligningen. 
 
Som led i udligningsreformen er der indført en særlig kompensations-
ordning for de kommuner, der får tab som følge af udligningsreformen. 
Tilskuddet til disse kommuner finansieres af bidrag fra de øvrige 
kommuner efter indbyggertal. 
 
Det nye udligningssystem indeholder endvidere tre særskilte 
udligningsordninger, udligning vedrørende selskabsskat, udligning vedr. 
udgifter til udlændinge og en ny udligningsordning vedrørende udligning 
af dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. 
 
Med udligningsreformen er det særlige beskæftigelsestilskud afskaffet. 
Som led i den samlede omlægning af tilskuddet er bloktilskuddet til 
kommunerne i den forbindelse forhøjet svarende til kommunernes 
udgifter på beskæftigelsesområdet. 
 
Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder fortsat en 
række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udlignings-
reformen er der indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, 
tilskud til grænsenære kommuner, tilskud til kommuner med høj 
kriminalitet i boligområder samt visse overgangsordninger. 



Oversigt over drifts- og anlægstemaer til budget 2021-24 Acadre 19-25196

1.000 kr. Den 11. september 2020

Udvalg Temaer 

Budget 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Budget 

2024 Kommentar

Miljø- og Naturudvalget:

MNU Skovforvaltning, herunder medarbejderressourcer til implementering 300 300 300 300

MNU

Genopretning af Natur- og Miljøområdets administrative myndigheds- og 

driftsarbejde med i alt 9 årsværk 6.000 5.700 5.400 5.400

Teknik- og Erhvervsudvalget:

TEU Gratis busruter 8.538 8.538 8.538 8.538

TEU Gratis busruter lørdag og søndag 347 347 347 347

TEU Svendborg Event  - øget tilskud 2.000 2.000 2.000 2.000

TEU Den Blå kant første etape 475 475 475 475

TEU Kunst i det offentlige rum - udsmykning af sikringsskabe 0 0 0 60

TEU Strategi til udmøntning af Landsbyfornyelsespuljen 325 325 325 325

TEU Opnomering byggesagsbehandling Miljø og Teknik 900 0 0 0

Social- og Sundhedsudvalget:

SSU Demografi 2021 ældre, social og sundhed 14.650 14.650 14.650 14.650

I kommuneaftalen afsat 1,5 mia. kr. til demografi m.m. Svendborgs 

andel udgør 15 mio. kr.

SSU Plejeboliger/bolighandl.plan ældre, afledt drift + tidl.kapac.tilpasn. 1.715 1.715 5.230 10.180 Desuden anlægsudgifter anslået til 2,7 mio. kr.

SSU Akutfunktion på ældreområdet 2.900 2.900 2.900 2.900

SSU Rekruttering (SOSU-praktiskpladsaftale og regionselever) 3.500 4.500 3.000 1.300

SSU Skærpede myndighedskrav (dokumentationskrav, styr.f.patientsik.) 900 900 900 900

SSU Sundhedsvision/sundhedsfremmende indsatser (Røgfri fremtid) 450 450 450 450

SSU Frivilligområdet, §18-midler, herunder Boblberg 800 800 800 800

SSU Rehabiliteringsindsats hjertesygdom 425 425 425 425

SSU Rehabiliteringsindsats depression, stress, angst 1.000 1.000 1.000 1.000

Børne- og Ungeudvalget:

BUU Tilførsel af ressourcer til Værestedet 400 400 400 400

BUU Styrket indsats mod skolefravær - opnormering med UU-vejleder 550 550 550 550

BUU Forankring af "Projekt Fritidsjob" i UU fra 2022 620 620 620

BUU Klippekortsordning til SFO 1.700 1.700 1.700 1.700 3 modeller - Dyreste model 1,7 årligt

BUU Praksisfaglig linie på 7. - 9. årgang 525 850 1.150 1.300

BUU Klassedeling/øget tildeling forslag 1-4 1.620 3.889 3.889 3.889 4 Modeller - Billigste model 1,6 i 2021,  3,9 i 2022+  årligt

BUU Deltidspladser i dagtilbud 553 553 553 553

BUU Øget driftstilskud til private dagtilbud 583 583 583 583

BUU Styrkelse af den forebyggende rusmiddelindsats - RUSK 655 655 655 655

BUU Anmodning fra FGU Syd- og Midtfyn om kommunale EGU praktikpladser 720 1.440 1.440 1.440

BUU Annullering af besparelse på sagsbehandlere i Familieafdelingen 2.150 3.150 3.150 3.150 2 modeller - Dyreste model 2,2 i 2021 og 3,2 i 2022+ årligt

BUU Indkøb af chromebooks/elevcomputere 2.500 2.500 2.500 2.500

BUU Boost af mangfoldige læringsmiljøer 8.000 8.000

BUU Elevtalsprognose - Demografi 1.244

I kommuneaftalen afsat 1,5 mia. kr. til demografi m.m. Svendborgs 

andel udgør 15 mio. kr.

BUU Børnetalsprognose - Demografi -1.032

I kommuneaftalen afsat 1,5 mia. kr. til demografi m.m. Svendborgs 

andel udgør 15 mio. kr.
Acadre 16-35749



Udvalg Temaer 

Budget 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Budget 

2024 Kommentar

Kultur- og Fritidsudvalget:

KFU Egnsteateraftalen - refusionsmanko 300 300 300 300

KFU Udviklingsprojekt Ribers Gård 565 400 400 400

KFU Maritim kulturarv på havnen 560 560 560 0

KFU Fynsk Laboratorium for ung kunst - opstart uddannelse 100 100 50 0 Sammen med ungdomsskolen

KFU Genindføre søndagsåbent på biblioteket i vinterhalvåret 295 295 295 295 Inkl. udvidet åbningstid man-torsdag fra kl. 18 til 19

KFU Styrkelse af ungeinvolveringen i Svendborg Kommune 450 450 450 450

KFU Pendulforsøg 110

KFU Opstart og drift af udstillingsstedet Klubben (ifm. Harders) 85 120

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

BIU Socialt ansvarlige virksomheder 1.500 500 500 500

BIU Borgere i udsatte boligområder i job 550 550 550 550

Økonomiudvalget

ØKU borgerrådgiver 120 350 350 350

ØKU Bredbånd 300

Driftstemaer i alt 70.328 73.540 67.385 70.235

Ikke udvalgsbehandlede temaer 2021 2022 2023 2024

BIU Mobil borgerservice 938 326 326 326 Forslag fra Dansk Folkeparti

Acadre 16-35749



Budget 2021     Temaforslag drift  

Miljø- og Naturudvalget 

Acadre sagsnr. 19-25196 

 
Navn på tema: Skovforvaltning herunder medarbejderressourcer til implementering 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 300 300 300 300
Anlæg
Finansiering

I alt 300 300 300 300

 
 
Resume: 
 
Skovstrategien for de kommunale skove betyder, at der skal lægges større vægt på 
forbedring af biodiversiteten i skovene, og samtidig skal andelen af urørt skov øges fra 
10% til 20%. Det vil medføre øgede udgifter til skovdriften, faldende indtægter fra 
træsalg og øgede udgifter til administration af skovdriften. 
 
De øgede udgifter og mindre indtægter skyldes:  
 
Omstillingstiltag som skal udføres for at fremme udviklingen til urørt skov og 
biodiversitetskov. Omstillingstiltag er f. eks. strukturhugst (skabe variation i 
bevoksningerne og forøge mængden af dødt ved), ringning af træer, lukning af 
skovgrøfter og pleje af skovbryn. 
 
Sikkerhedsfældning. Skovstrategien betyder efter nogle år øgede udgifter til 
sikkerhedsfældning langs bebyggelse, veje, stier og rekreative anlæg i skoven. Det 
skyldes, at andelen af urørt skov stiger og at træernes alder øges. 
 
Plantning og kulturpleje. En del af skovene er udpeget som æstetiske skove - skove 
med særlige landskabelige kvaliteter. Det gælder f. eks. Høje Bøge og Christiansminde, 
der skal opretholdes som højstammede bøge- og egeskove med tæppe af anemoner. De 
nuværende træer er gamle, og der venter en stor opgave med at få disse skove forynget. 
Det indebærer plantning og kulturpleje for at få nye træer op. 
 
Administration. De mange omstillingstiltag skal planlægges og udføres i et samarbejde 
mellem Trafik og Infrastruktur, Miljø og Natur og skoventreprenørerne. Der vil blive 
behov for øget tilsyn i forhold til både sikkerhed og den rigtige udvikling af 
biodiversiteten i skovene. Bedre formidling og skiltning samt forventet flere 
borgerhenvendelser vil også øge tidsforbrug og omkostninger.  
 
Tabte indtægter fra træsalg. Indtægterne fra træsalg falder, især på længere sigt. 
Mængden af det træ, som tages ud af skoven bliver mindre, og kvaliteten bliver 
dårligere.  
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Ingen.  
 
Økonomi:  
 
Samlet betyder de øgede udgifter og faldende indtægter en nettoudgift på 300.000 kr. 
årligt fra 2021 og fremover.   



Budget 2021     Temaforslag drift  

Miljø- og Naturudvalget 

Acadre sagsnr. 19-25196 

 
Der er ikke medregnet eventuelle omkostninger til nye rekreative faciliteter i skovene. 
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Miljø- og Naturudvalget 

Acadre sagsnr. 19-25200 

Navn på tema: Genopretning af Natur- og miljøområdets myndigheds- og driftsarbejde 
 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 6.000 5.700 5.400 5.400
Anlæg
Finansiering

I alt 6.000 5.700 5.400 5.400

 
Resume: 
Tilførsel af 9 ekstra medarbejdere til Natur og Miljø i 2021 og overslagsårene til løsning 
af opgaver med den grønne omstilling, herunder klimadagsorden samt opgaver med 
vandplansarbejdet, herunder gennemførelse af vandplansprojekter samt 
varmeplansprojekter og miljøvurderinger. 
 
Sagsfremstilling: 
Natur og Miljø består pr. 1 juli 2020 af en afdelingsleder og 25 specialister. Heraf 
anvendes ca. 3 årsværk til løsning af opgaver for Ærø og Langeland i forbindelse med det 
forpligtende samarbejde. 
Natur og Miljø udarbejder hvert år en virksomhedsplan for opgaverne i afdelingen. Planen 
for 2020 har specifikt fokus på de opgaver, der på grund af de tildelte 
personaleressourcer, vil blive nedprioriteret i 2020. Det anslås, at der er behov for ca. 9 
ekstra årsværk for at kunne løse den samlede opgaveportefølje i Natur og Miljø i 2021. 
 
Opgaver med den grønne omstilling, herunder klimadagsordenen er blevet betydeligt 
mere omfattende end tidligere. 
 
Arbejdet med vandplanerne, herunder gennemførelse af vandplansprojekter har vist sig 
at være tidskrævende opgaver, hvor ikke alle opgaver kan dækkes af det statslige 
projekttilskud. 
 
Opgaver med varmeplansprojekter og miljøvurderinger har være stigende, og det 
forventes at sagsmængden på disse opgaver vil være fortsat stigende. 
  
Det kan nævnes, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2019 blev besluttet at 
tilføre 1 ekstra årsværk til grundvand og vandforsyningsområdet pr. 1. juli 2020, da 
arbejdet med indsatsplanerne blev opprioriteret. 
 
På udvalgsmødet den 16. juni 2020 behandlede Miljø- og Naturudvalget handleplan for 
bæredygtig udvikling og den tilhørende CO2-reduktionsplan. Udvalget besluttede, at 
”CO2-reduktionsplanen under Handleplan for bæredygtig udvikling 2020-2025 

kvalificeres ved Svendborg Kommunes deltagelse i Region Syddanmarks ”DK2020 

projekt” forud for planernes endelig vedtagelse.” For at kunne levere de nødvendige 
medarbejderressourcer til dette arbejde skal der tilføres 1 årsværk i 1,5 år.  
 
Såfremt der ikke tilføres ekstra medarbejderressourcer til Natur og Miljø, vil afdelingen 
ikke kunne levere det ønskede serviceniveau og sagsbehandlingstid (KL servicemål). 
Ligeledes vil arbejdet med den grønne omstilling ikke kunne gennemføres med den 
hastighed og det ambitionsniveau, som ønskes fra politisk side.  
 
Nedenfor er angivet ressourcebehovet for de enkelte fagområder. Det er specielt 
områderne: Natur, klima og energi, vandløb og vandplansprojekter samt miljøvurdering, 
hvor ressourcebehovet vurderes størst. 
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Acadre sagsnr. 19-25200 

 
 
 

Yderligere ressourcebehov i 

årsværk fra 2021 

Natur 1,9 

Affald 0,6 

Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse 1,6 

Spildevand og klimatilpasning 1 

Jordforurening 1,3 

Virksomheder 0 

Klima og energi 1 

DK2020 samarbejdet 1 (i 1,5 år) 

Kystbeskyttelse 0,2 

Vandløb og Vandplansprojekter 1,4 

Landbrug og miljøvurdering 0,4 

 
 
Påvirkning på andre områder:  
Opgaver vedrørende klimatiltag for kommunen som geografisk enhed og 
virksomhedsniveau skal koordineres og afrapporteres af Natur og Miljø og påvirker alle 
områder i kommunens administration. Med de nuværende ressourcer er det en 
udfordring at imødekomme de politiske ambitioner.  
 
Miljøvurderinger af projekter for alle fagområder udarbejdes af Natur og Miljø (F.eks. 
Skiftekær vindmøllerne, Broholm vindmøllerne, biogasanlæg). Udarbejdelse af 
miljøvurderinger skal gennemføres ved en række af projekter, hvilket primært involverer 
plan- og/eller vejområdet.  
 
Sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet vil generelt være påvirket af 
ressourcetildelingen i Natur og Miljø, da mange byggesager skal behandles i Natur og 
Miljø forud for meddelelse af eksempelvis en byggetilladelse.     
 
Økonomi:  
Der anslås, at et årsværk (AC-medarbejder) vil andrage ca. 600.000 kr. pr. år.  
Tilførsel af 9 årsværk til genopretning af Natur og miljøområdets myndigheds- og 
driftsarbejde vil andrage ca. 5.400.000 kr. pr. år 
 
Desuden vil tilførsel af et årsværk i 1,5 år til projektdeltagelse i DK2020-samarbejdet 
andrage i alt 900.000 kr. fordelt på 600.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022. 
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Teknik- og Erhvervsudvalget 

Acadre sagsnr. 19-25196 

 
Navn på tema: Gratis busruter 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift - bybusser 7.680 7.680 7.680 7.680
Drift - lokalruter 858 858 858 858
Anlæg
Finansiering

I alt 8.538 8.538 8.538 8.538

 
 
Resume: 
Der er forespurgt på hvilke økonomiske konsekvenser, i form af indtægtstab, det vil have 
at gøre kommunens busser gratis.  
Vi har i dette tema valgt at adskille Lokalruter og bybusruter og komme med en 
økonomisk vurdering af begge.   
 
 
Sagsfremstilling: 
Der er ønsket en undersøgelse af hvilke økonomiske konsekvenser, i form af 
indtægtstab, det vil have for Svendborg kommune såfremt man vælger at indføre gratis 
busser i Svendborg.  
Vi kigger her på bybusser samt lokalruter, da det ikke er muligt at gøre regionalruter og 
fælleskommunale ruter gratis, da disse helt eller delvist finansieres af andre ejere. 
 
I Svendborg kommune kører der 9 bybusser der dækker tre ruter: 230, 240 og 250. 
 
Derudover har vi 13 lokalruter, som primært servicerer kommunens skoler. To af ruterne 
kører kun i vinterhalvåret.  
  

De administrative omkostninger ved billettering er ikke så lette at adskille, da 
billetteringssystemet er én fælles løsning for hele Fyn, som sikrer kunderne en nem 
adgang til kollektiv transport.  
Beslutningen om f.eks. rejsekortet og fordelingen af omkostningerne hertil er taget i 
FynBus bestyrelse. Den administrative besparelse ved at indføre gratiskørsel vurderes 
derfor som marginal i forhold til omkostningen ved indførelse af gratiskørsel. 
 
Beregningen er baseret på 2019 data og budget 2020.  
 

1.000 kr. Enkeltbillet Kort 

Beregnet 

indtægtstab 

Bybus       

230 634 1.601 2.235 

240-241 519 2.299 2.818 

250 670 1957 2627 

Sum 1823 5.857 7.680 

Øvrige ruter       

Lokalruter  66 792 858 

I alt:  1889 6649 8538 
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Teknik- og Erhvervsudvalget 

Acadre sagsnr. 19-25196 

Det er desuden under forudsætning af, at passagerantallet kommer op på samme niveau 
som før Covid-19 restriktioner.  
 
Ligeledes vil de gratis ture kun være for borgere som rejser på enkeltbillet, mobilbillet og 
solo busrejser på et rejsekort classic.  
Borgere som har et pendlerrejsekort betaler deres kort forud for en bestemt periode, og 
benytter ofte regionale eller fælleskommunale ruter. Disse borgere vil derfor ikke få 
samme udbytte af de gratis rejser, som de borgere der benytter bybusser.  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Administrationen kan ikke se at forslaget vil påvirke andre områder. 
 
Økonomi:  
 
Hvis man gør busserne gratis, kan det medføre at flere vil benytte den kollektive trafik. 
Dette kan derfor ende med et kapacitetsproblem. Såfremt dette er tilfældet, vil der blive 
indsat en dubleringsbus/ekstra bus, efter en kontraktfast pris. Det vil derfor medføre en 
ekstra udgift. Hvis der kræves dublering, er udgiften afhængig af, om der er behov for 
ekstra køreplanstimer eller et udvidet antal busser i forhold til kontrakten. En endelig pris 
vil kræve en vurdering fra Fynbus, når et konkret eksempel foreligger.  
 
Lokalruter Pris for dubleringsbus/ekstrabus  
Timepris august 2020 633,69 kr. pr. køreplanstime 
Månedlig busudgift, flere busser 22.472,17 kr. pr. måned 
 
Bybusser Pris for dubleringsbus/ekstrabus 
Timepris august 2020 433,41 kr. pr. køreplanstime 
Månedlig busudgift, flere busser 38.651,66 kr. pr. måned 
 
Ud fra de indtægter Svendborg kommune har haft i 2019 samt budgetteret med i 2020, 
vurderes det at gratis bybusser vil medføre et indtægtstab på 7.680.000 kr. årligt og 
gratis lokalbusser vil medføre et indtægtstab på 858.000 kr. årligt.  
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Teknik- og Erhvervsudvalget 
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Navn på tema: Gratis busruter lørdage og søndage  
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift - bybusser 347 347 347 347
Anlæg
Finansiering

I alt 347 347 347 347

 
 
Resume: 
Der er forespurgt på hvilke økonomiske konsekvenser, i form af indtægtstab, det vil have 
at gøre kommunens bybusruter gratis lørdage og søndage.  
Der vil i fremstillingen kun blive kigget på rejser hvor borgeren har benyttet billet eller 
rejsekort classic. Pendlerkort som betales for en bestemt periode, er ikke medregnet.  
 
 
Sagsfremstilling: 
Der er ønsket en undersøgelse af hvilke økonomiske konsekvenser, i form af 
indtægtstab, det vil have for Svendborg kommune såfremt man vælger at gøre 
bybusserne gratis for alle lørdage og søndage.  
 
I Svendborg kommune kører der 9 bybusser der dækker tre ruter: 230, 240 og 250. 
  
Om lørdagen kører rute 230 i tidsrummet 08:45 – 14:15, rute 240/241 kører i 
tidsrummet 08:26 – 14:26 og rute 250 kører i tidsrummet 08:31-14:28.  
Om søndagen kører rute 230 i tidsrummet 09:15-13:15, rute 240/241 kører i 
tidsrummet 09:29-13:26 – og rute 250 kører i tidsrummet 09:15-13:58. 
 
Udenfor disse tidsrum er det muligt at benytte Flextur og Plustur. Der er i dette forslag 
kun kigget på at gøre bybusserne gratis og ikke Plustur og Flextur. Lokalruterne kører 
ikke i weekenderne og er derfor ikke med i dette. 
 

De gratis rejser vil kun kunne dække ovenstående tre ruter om lørdagen og søndagen – 
det er ikke muligt at gøre regionalruter og fælleskommunale ruter gratis, da disse helt 
eller delvist finansieres af andre ejere. Det bør være en overvejelse, at det kan være 
svært at kommunikere ud, at det er gratis at køre med bybusser og ikke med 
regionale/fælleskommunale ruter.  
 

Ligeledes vil de gratis ture kun være for borgere som rejser på enkeltbillet, mobilbillet og 
solo busrejser på et rejsekort classic.  
 
Borgere som har et pendlerrejsekort betaler deres kort forud for en bestemt periode – 
som også indeholder lørdage og søndage, som de i dette forslag ikke kompenseres for.  
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Administrationen kan ikke se at forslaget vil påvirke andre områder. 
 
Økonomi:  
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Ud fra de indtægter Svendborg kommune har haft på lørdags- og søndagskørsel i 2019, 
vurderes det at gratis bybusser vil medføre et indtægtstab på ca. 347.000 kr. årligt. 
Beregningen er lavet ud fra borgere der i 2019 benyttede enkeltbilletter, mobilbilletter og 
rejsekort classic som betalingsmiddel i weekenderne.  
 
Hvis man gør busserne gratis, kan det medføre at flere vil benytte den kollektive trafik 
og det kan derfor ende med et kapacitetsproblem. Såfremt dette er tilfældet, vil der blive 
indsat en dubleringsbus/ekstra bus, efter en kontraktfast pris. Det vil derfor medføre en 
ekstra udgift.  
 
Hvis der kræves dublering, er udgiften afhængig af, om der er behov ekstra 
køreplanstimer eller et udvidet antal busser i forhold til kontrakten. En endelig pris vil 
kræve en vurdering fra Fynbus, når et konkret eksempel foreligger.  
 
Bybusser Pris for dubleringsbus/ekstrabus 
Timepris august 2020 433,41 kr. pr. køreplanstime 
Månedlig busudgift, flere busser 38.651,66 kr. pr. måned 
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Teknik- og Erhvervsudvalget 

Acadre sagsnr. 19-25200 

 
Navn på tema: Øget driftstilskud til SvendborgEvent 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 2.000 2.000 2.000 2.000
Anlæg
Finansiering

I alt 2.000 2.000 2.000 2.000  
 
Resume: 
SvendborgEvent har indsendt en ansøgning (vedlagt i særskilt bilag) om styrkelse af 
arbejdet med turisme, events, maritim og kultur. Der anmodes om ekstra årligt 
driftstilskud på 2 mio.kr. 
 
Sagsfremstilling: 
SvendborgEvent ønsker med flere ressourcer at skabe yderligere vækst indenfor 
turismeområdet i Svendborg Kommune. Ud over at yderlige styrke de eksisterende 
indsatser, skal der sættes ekstra fokus på: 
 

• VisitSvendborgs hjemmeside og digitale tilstedeværelse skal opdateres og styrkes 
ud fra målet om, at blive Danmarks bedste turistguide. 

• SvendborgEvent vil gøre en aktiv indsats for at samle turisterhvervet i Svendborg, 
enten selv eller i samarbejde med erhvervskontoret. 

• SvendborgEvent ønsker at være den håndholdte indsats, der samler, supplerer og 
ikke mindst sikrer, at Svendborgs produktportefølje til turister hele tiden er 
relevant og opdateret. Det kræver et langt tættere samarbejde med de respektive 
turismeaktører og opdatering af produkter i Guide Danmark. 

 
Administrationen gør opmærksom på at der pågår en lovbunden konsolidering af de 
lokale turismeindsatser. Det medfører at pr. 1. januar 2021, vil den fynske 
turismeindsats være samlet i ét destinationsselskab bestående af et fælles fynsk 
destinationssekretariat og 10 lokale enheder i de fynske kommuner, der skal samarbejde 
som én enhed.  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
 
Økonomi:  
Nuværende budget (2020) 3.737 t.kr. 
Der kan ikke anvises finansiering inden for det eksisterende budget. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Til drøftelse vedr. kommende budgetforhandlinger 

 

I kraft af den nuværende udvikling på det regionale og lokale turismeområde, vurderer vi i SvendborgEvent 

et øget behov for ressourcer og midler til varetagelsen af en række forskellige opgaver og udfordringer. 

Herunder kan nævnes Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses lovgivning på området og samarbejdet med 

Destination Fyn om en række nye turismeopgaver. Vi tillader os derfor at sende denne ansøgning til 

kulturudvalget til endelig behandling til efteråret. 

 

Turismeudvikling 

Sammen med Destination Fyn skal SvendborgEvent sikre en yderligere vækst indenfor turismeområdet i 

Svendborg Kommune. Vi varetager allerede flere funktioner, men vil gerne sætte ekstra fokus på 

nedenstående punkter: 

• VisitSvendborgs hjemmeside og digitale tilstedeværelse skal opdateres og styrkes ud fra målet om, 

at blive Danmarks bedste turistguide. 

• Vi vil gøre en aktiv indsats for at samle turisterhvervet i Svendborg, enten selv eller i samarbejde 

med erhvervskontoret. 

•  Vi ønsker at være den håndholdte indsats, der samler, supplerer og ikke mindst sikrer, at 

Svendborgs produktportefølje til turister hele tiden er relevant og opdateret. Det kræver et langt 

tættere samarbejde med de respektive turismeaktører og opdatering af produkter i Guide 

Danmark. 

  

Shopping Svendborg 

SvendborgEvent udgør desuden sekretariatet for Shopping Svendborg. Samarbejdet vurderes succesfuldt 

og medlemstilgangen er støt stigende. I kraft af sekretariatsfunktionen har SvendborgEvent opnået en bred 

kontaktflade med kommunens øvrige aktører indenfor både erhverv, turisme og events. Den succes ønsker 

vi at fortsætte og udbygge.  

 

PR-puljen 

Vi ønsker en fastholdelse af de nuværende midler i den kommunale PR-pulje, men appellerer samtidig til en 

yderligere professionalisering af projektet gennem et øget beløb. Midlerne vurderes at have en afgørende 

faktor i muligheden for et langt større nationalt outreach i både synlighed og branding af Svendborg.  

 

Eventarbejde 

Her vil vi opretholde det høje niveau af aktiviteter og udbud, og vi ser frem til mange nye spændende 

opgaver i et samarbejde med Svendborg Kommunes kultur- og fritidsafdeling.  

 

Den lokale og regionale udvikling på turisme- og erhvervsområdet sætter en række udfordringer og nye 

arbejdsopgaver som SvendborgEvent ønsker at være løftestang for. Vi ønsker således at styrke 

turismeudviklingen gennem to spor: Det maritime miljø og det kulturelle Svendborg.  

 

Det maritime miljø 

• Vi kan, skal og vil understøtte Det Sydfynske Øhavs mange maritime oplevelsestilbud gennem en 

styrket promovering og markedsføring.  



• Vi ønsker at vedblive tiltrækningen af nationale og internationale maritime events, herunder det 

Maritime Pinsestævne i 2023. 

• Læringen og formidlingen af den maritime arv og historie skal udbygges 

 

Det kulturelle Svendborg 

• En større grad af opsøgende arbejde og netværksdannelse for at tiltrække internationale events i 

forlængelse af arbejdet med Harley Davidson Super Rally 2026, Silverrudder og VM i Crosstriatlon   

• Vi ønsker at underbygge det nuværende brandingarbejde af Svendborg Kommune gennem 

forstærket fokus og arbejdskraft. 

• en højere grad af nationalt outreach og synlighed af Svendborg som kulturelt centrum og 

turismedestination.   

 

Økonomi i forhold til ovenstående: 

Følgende område vurderes ekstraudgiften til 

Turisme kr. 500.000 

Eventpulje kr. 500.000 

Maritim kr. 500.000 

Kultur kr. 500.000 

 

Samlet  kr. 2.000.000 

 

 Vi ansøger derfor kommunen om at tænke en øget bevilling til SvendborgEvent ind i budgetarbejdet. 

 

På vegne af SvendborgEvent, 

 

Allan Mariager 

Formand 

Tlf. 61208110 

 

 

 

 



Budget 2021     Temaforslag drift 

Teknik- og Erhvervsudvalget 

Acadre sagsnr. 19-25200 

 
Navn på tema: Den Blå Kant første etape 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 475 475 475 475
Anlæg
Finansiering

I alt 475 475 475 475

 
 
Resume: 
Etablering af Den Blå Kants første etape er i gang. Dette medfører, at tidligere 
erhvervsarealer bliver omdannet til attraktive byrumsarealer. Ændringen i 
arealanvendelse gør, at omkostningerne til renholdelse m.m. også ændres. 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med gennemførslen af Den Blå Kant omdannes tidligere værftsarealer til 
byrumsarealer. Dette blev beslutter jf. Byrådsindstillingen d. 17 december 2019. 
Omdannelsen gør, at udgifterne til drift og renovering vil stige. 
 

 
 
I forbindelse med anlægget af Den Blå Kants første etape vil der blive etableret nyt 
byrumsinventar såsom skraldespande, bænke og plantning træer.  
Den ændrede brug og udformning af arealet vil skabe en forventning om, at området 
renholdes på lige fod med andre byrum i Svendborg Kommune. Den ændrede anvendelse 
af arealet betyder øget slitage af området, herunder byrumsinventar. Dette skønnes at 
koste ca. 175.000 kr. pr. år.  
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Derudover etableres der en træbrygge langs Frederiksbroen, hvor der løbende skal ske 
mindre renovering og vedligeholdelse. Dette skønnes at koste ca. 300.000 kr. pr. år 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen bemærkninger. 
 
Økonomi:  
Finansiering til anlægget af Den Blå Kants første etape er frigivet og opgaven er 
igangsat. 
 
Det afledte drift skønnes til 475.000 kr. pr. år, fordelt med 175.000 kr. til 
byrumsinventar og 300.000 kr. til renovering og vedligeholdelse af træbrygge. 
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Teknik- og Erhvervsudvalget 
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Navn på tema: Kunst i det offentlige rum – udsmykning af sikringsskabe 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 0 0 0 60
Anlæg
Finansiering

I alt 0 0 0 60  
 
Resume: 
Sydfyns Kulturforening har anmodet Svendborg Kommune om at træffe beslutning om 
anvendelse af sikringsskabene ved trafiksignalerne som ”lærred” for professionel kunst. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Sydfyns Kulturforening søger 15.000 kr. pr sikringsskab til udsmykning og penge til 
formidling af kunstprojektet ved Kulturministeriets Sommeraktivitetspuljen, hvortil der er 
ansøgningsfrist 1.august 2020. Tildeles projektet ikke midler fra Kulturministeriet vil 
Sydfyns Kulturforening søge midler ved andre fonde for at gennemføre projektet. 
 
Svendborg Kommune har 23 anlæg, hvoraf 3 ligger i zone 1, jf. den bevarende lokalplan 
290 for Svendborg By.  
 
For at sikre vedligeholdelse af kunstværkerne har administrationen aftalt en 
ansvarsfordeling med Sydfyns Kulturforening.  

a) Svendborg Kommune har fortsat den almindelig drift af skabene. 
b) Skabet skal efter 3 år males eller afrenses tilbage til den eksisterende farve 

(udgiften afholdes af Svendborg Kommune), dog kan samme kunstværk 
forlænges ved en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget.  

c) Ansvaret for vedligehold skal aftales mellem de der står bag ansøgningen og 
kunstneren, som maler skabet, således at en af disse er ansvarlig for, at kunsten 
løbende holdes vedlige. Hvis Svendborg Kommune i forbindelse med det 
almindelig tilsyn af skabe er mistanke eller kan konstateres hærværk gives 
besked til Sydfyns Kulturforening. Øvrigt tilsyn med kunsten foretages af Sydfyns 
Kulturforening. 

d) Svendborg Kommune kan til enhver tid forlange og gennemføre, at skabet males 
eller afrenses tilbage til den eksisterende farve. 

e) Hvis skabene bliver påkørt eller af anden årsag skal udskiftes, vil der blive opsat 
et nyt skab i den almindelige grå farve. 

f) Hvis skabet eller dens indmad skades i forbindelse med udførelsen af 
kunstværket, skal skaden repareres uden udgifter for Svendborg Kommune. 

g) Kunstnerne eller de der stå bag ansøgningen skal selv forestå ansøgning til 
BYG&BBR for de anlæg, hvor der kræves myndighedstilladelse. Trafik og 
Infrastruktur giver en fuldmagt hertil. 

 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Økonomi:  
Svendborg Kommune afsætter midler til at afrense skabene, når de ikke længere skal 
tjene som kunstværker. 
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Det vurderes at afrensning af skabene, når de ikke længere skal fungere som galleri i 
gennemsnit til koste 3.500 kr. pr. skab, samt eventuelle udskiftninger. Der vil i alt være 
behov for en bevilling på 60.000 kr. 
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Navn på tema: Udmøntning af Landsbyfornyelsespuljen 2019-22 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 325 325 325 325
Anlæg
Finansiering

I alt 325 325 325 325

 
 
Resume: 
Der søges om 0,325 mio. kr. årligt, svarende til et ½ årsværk til brug for administration 
og udmøntning af Landsbypuljerne for 2019-2022, med henblik på by- og 
områdefornyelse. 
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune har ansøgt Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om midler til 
byfornyelse i landområder og byer med mindre end 4.000 indbyggere. Den samlede pulje 
i perioden er på ca. 23 mio. kr., hvoraf 60% finansieres af Staten. 
 
Målet med midler fra Landsbyfornyelsespuljen er at forbedre boligstandarden og sætte 
gang i udviklingen af landområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i. 
 
Teknik- og Erhvervsudvalget indstillede på mødet den 13. august 2020, at 
landsbyfornyelsesmidlerne for 2019 og 2020 skal anvendes til bygningsfornyelse for 
fredede og bevaringsværdige ejendomme, forsamlingshuse og tiloversblevne 
erhvervsbygninger 
Landsbyfornyelsesmidlerne for 2021 og 2022 ansøges med henblik på at midlerne 
anvendes til områdefornyelse i udvalgte byer 
 
Erfaringen fra en tidligere evaluering af puljen i Svendborg Kommune har vist, at der er 
behov for ekstra ressourcer til at lave opsøgende og understøttende arbejde for at kunne 
anvende midlerne strategisk til at understøtte allerede besluttede politiker (fx 
Bosætningsstrategien, Klima- og Energipolitikken, Bæredygtighedsstrategien).  
 
For at sikre sammenhæng til politisk besluttede strategier og prioriteringer, er det 
nødvendigt at afsætte ekstra administrative ressourcer til puljens udmøntning. 
  
Administrationen vurderer, at det kræver et 1/2 årsværk om året, fordelt på primært 
Byg- og Planafdelingen samt generel puljeadministration at udmønte puljen. I 2021 er 
behovet større pga. uforbrugte midler fra 2019 og 2020. Jeg antager, at ovenstående 
sætning har noget med de 500.000 kr. at gøre i 2021? Med det skal nok lige godkendes 
af Rikke ift. den politiske beslutning. Jeg mener, at de ”kun” tager stilling til de 325.000 
kr. 
Da der ikke er overskudskapacitet i de afdelinger, der medvirker til behandlingen af 
ansøgninger i forbindelse med puljens udmøntning, foreslås det, at der udarbejdes et 
driftsudvidelsestema vedr. ekstra administrative ressourcer i forbindelse med 
udmøntningen og realiseringen af midlerne. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Indsatsen har ingen direkte afledt effekt på andre sektorer og forvaltninger, men skal 
koordineres og samtænkes med øvrige landdistrikts- og lokaludviklingstiltag.  
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Økonomi:  
Ingen øvrige konsekvenser 
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Navn på tema: Myndighedsbehandling i Miljø og Teknik 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 1.300 0 0 0
Anlæg
Finansiering -400 0 0 0

I alt 900 0 0 0

 
 
Resume: 
Med henblik på fortsat at holde sagsbehandlingstiden nede under de nationale 
servicemål, skal der træffes beslutning om at opnormere byggesags- og trafikafdelingen 
med i alt 2 årsværk.  
 
Sagsfremstilling: 
Væksten i byggeriet fortsætter imidlertid på vej mod nye rekorder i Svendborg 
Kommune. I årets første fem måneder steg antallet af byggeansøgninger til kommunens 
myndighedsbehandling således med 36 procent sammenlignet med samme periode i 
2019, som var det hidtidige rekordår. Forventninger om Corona krisens negative 
indvirkning på byggeriet har indtil videre ikke holdt stik i Svendborg. Der var kun en 
meget kortvarig afmatning i antallet af byggeansøgninger i ugerne umiddelbart efter 
nedlukningen og efter genåbningen af det danske samfund har antallet af ansøgninger 
taget fart igen. Samtidig er antallet af klager og lovliggørelsessager stigende. Det har 
haft betydning for sagsbehandlingstiden i årets første måneder. Da den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid blev opgjort i marts måned 2020 var den 25 dage. Ved opgørelsen i 
juni måned er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget til 34 dage.  

 

Tabel 1. Udviklingen i antallet af byggeansøgninger og sagsbehandlingstider 

År 2016 2017 2018 2019 2020  
(årets første 5 
måneder) 

Antal 
byggeansøgninger 

1394 1709 1655 1904 1043 

Gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid 
i dage 

- - 84  43 34 (foreløbigt 

tal) 

 

I lyset af den økonomiske situation affødt af Corona krisen er nye bolig- og 
erhvervsbyggerier blevet prioriteret højere end klager og lovliggørelsessager. Derfor ses 
nu et ikke ubetydeligt efterslæb på sådanne sager, der snart bør indhentes af hensyn til 
kommunens myndighedsforpligtelse.  
 

Med denne opgave og den fortsatte stigning i antallet af byggeansøgninger vil det derfor 
ikke være muligt fortsat at holde sagsbehandlingstiden nede uden yderligere tilførsel af 
ressourcer til henholdsvis byggesags- og trafikafdelingen – sidstnævnte afdeling, idet der 
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her i forbindelse med såvel bolig- som erhvervsbyggeri behandles afledte ansøgninger 
om overkørselstilladelser m.m. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
 
Økonomi:  
Med tilførsel af to årsværk til byggesags-/trafikafdelingen i 2021 forventes det, at 
sagsbehandlingstiden fortsat kan holdes under de nationale servicemål på området. 
Udgifterne hertil vil være samlet være 1.3 mio. kr. i 2021. Herudover forventes en 
merindtægt via byggesagsgebyr på ca. 0,4 mio. kr. som kan indgå som medfinansiering. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Demografi og drifts temaer til budget 2021, SSU

14.8.2020
Acadre 19-25196

Demografi (i 1.000 kr.) 
Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

I alt demografi 14.650 14.650 14.650 14.650

Temaer, drift (i 1.000 kr.)
Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Plejeboliger/bolighandlingsplan ældret, afledt drift 1.715 1.715 5.230 10.180

Videreførelse af akutfunktion på ældreområdet 2.900 2.900 2.900 2.900

Fastholdelse og rekruttering (SOSU) 3.500 4.500 3.000 1.300

Skærpede myndighedskrav 900 900 900 900

Røgfri fremtid (sundhedsvision/sundhedsfremm.) 450 450 450 450

Styrkelse af det frivillige sociale område (§18) 800 800 800 800

Rehabiliteringsindsats vedr. hjertesygdom 425 425 425 425

Rehabiliteringsindsats vedr. depression, angst, stress 1.000 1.000 1.000 1.000

I alt driftstemaer 11.690 12.690 14.705 17.955
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Demografi ældre-, social- og sundhedsområdet

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Ældre 5.800 5.800 5.800 5.800
Social 7.200 7.200 7.200 7.200
Sundhed 1.650 1.650 1.650 1.650
I alt 14.650 14.650 14.650 14.650

Resume:
I forbindelse med beslutning om rammestyring af alle kommunens udgiftsområder blev 
der til budget 2020 redegjort for en række indsatser, der forventedes at kunne afdæmpe 
den demografisk betingede udgiftsvækst, jf. nedenfor. 

Erfaringen fra første kvartal 2020 tyder ikke på, at disse tiltag i sig selv kan løse det 
demografiske pres. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre ændringer i 
serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede 
kvalitetsstandarder. 

Da befolkningsudviklingen vil være en udfordring for alle landets kommuner, og da 
presset øges gradvis over de kommende år, må der tillige forventes landspolitiske 
initiativer i forhold til at løfte opgaven jf. regeringens tilkendegivelser.

I kommuneaftalen for 2020 blev der således afsat midler til demografisk betinget 
udgiftsvækst, der i kommunens budget for 2020 blev tilført områderne.

I kommuneaftalen for 2021, der blev indgået 29. maj 2020, er det aftalt, at kommunerne 
også i 2021 får flere penge til at håndtere det stigende pres pga. flere ældre, flere 
kronikere, flere med fysiske, psykiske og sociale problemer samt flere sundhedsopgaver. 
Samlet for Svendborg Kommune udgør disse midler ca. 15 mio. kr. i 2021.

Sagsfremstilling:
Fælles for de tre områder ældre, social og sundhed gælder, at den demografiske 
udvikling medfører et forventet udgiftspres henover de kommende år.

Rammestyringen indebærer, at øgede udgifter som følge af den demografiske udvikling 
skal håndteres inden for uændret økonomisk ramme. Håndtering og konsekvenser bør 
indgå i budgetlægningen for 2021 og frem.

På ældreområdet betyder vækst i antallet af ældre, at der i de kommende år vil være 
flere ældre 85+årige, der har behov for personlig pleje og praktisk bistand i eget hjem, 
ligesom behovet for sygepleje øges.

På socialområdet betyder øget levealder, stigende efterspørgsel efter botilbud, øget 
tilgang til psykiatrisk behandling, skærpede sundhedsfaglige krav m.v. stigende 
udgiftspres.

På sundhedsområdet betyder den demografiske udvikling, dels at der vil komme flere 
genoptræningsplaner, at der vil være flere komplekse borgerforløb samt en større 
kronikerbyrde. Alt sammen med stigende udgiftspres til følge.
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Ældreområdet:
På ældreområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at der ikke automatisk 
tilføres midler til det øgede antal ældre, der har brug for hjemmehjælp, sygepleje og 
hjælpemidler. Ældreområdet kompenseres heller ikke længere for de handicappede børn 
der bliver 18 år og vælger at få hjælpen fra ældreområdet.

Befolkningsudviklingen indebærer, at Svendborg Kommune de kommende år vil opleve et 
betydelig stigning i antallet af ældre borgere (2020-tallet er faktisk tal pr. 1. januar 
2020):
 

Efter den budgetmodel, der blev anvendt frem til 2019, blev budgettet for området 
(fritvalgspuljen + hjemmesygeplejen) reguleret op eller ned alt efter udviklingen i 
antallet af ældre – med anvendelse af enhedsbeløb for de anførte alderskategorier 
ovenfor. Desuden blev budgettet til hjælpemidler tilsvarende reguleret. På baggrund 
heraf blev det estimeret, at Ældreområdet havde behov for 4 mio. kr. i 2020 svarende til 
udmøntningen af budgetforliget.

Den demografiske udvikling ovenfor viser, at der kan forventes yderligere 306 flere ældre 
i 2021 end i 2020, heraf 262 i aldersgruppen 75-84 år og 45 i aldersgruppen 85+. 

Der er foretaget en konkret beregning af behovet for ekstra ressourcer til ældreområdet i 
2021 (fritvalg og hjemmesygepleje samt hjælpemidler) som følge af den demografiske 
udvikling. For fritvalg og hjemmesygepleje er der taget udgangspunkt i visiterede timer i 
4. kvartal 2019 ganget op til årsvirkning og fordelt på aldersgrupper og relateret til 
prognosens tal for udviklingen i den ældre del af befolkningen. For hjælpemiddelområdet 
er der foretaget en fordeling af samtlige udgifter i 2019 på aldersintervaller på baggrund 
af registreringer på cpr.nr. i økonomisystemet.

Dette betyder, at der i 2021 er behov for 5,3 mio. kr. til fritvalg & hjemmesygepleje og 
0,5 mio. kr. til hjælpemidler, såfremt nuværende serviceniveau skal kunne bevares. 
Dette under forudsætning af, at budgettet til fritvalg tilpasses i 2020 og frem til 
nuværende udgiftsniveau.

I forhold til at imødegå udfordringerne arbejder Ældreområdet med en række indsatser, 
jf. nedenfor. Indsatserne skal understøtte, at borgerne i videst muligt omfang forbliver 
sunde og selvhjulpne. Indsatserne har forebyggende og understøttende karakter, og det 
er ikke muligt at angive en præcis effekt af de enkelte tiltag. 

 Forebyggelse/mestring
 Rehabilitering
 Velfærdsteknologi
 Aktivt ældreliv
 Akuttilbud
 Boligstruktur
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Erfaringen fra 2020 tyder ikke på, at disse initiativer i sig selv kan løse det demografiske 
pres. Der er derfor behov for at tilføre midler til området, hvis der ikke skal ske 
ændringer i serviceniveauet. 

Socialområdet
På socialområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at demografimodellen 
”Fra barn til voksen”, gældende fra 2009, blev bragt til ophør i 2019. Modellen har 
betydet, at budgettet løbende er tilpasset den demografiske udvikling i forbindelse med 
sagers overgang fra Børn og Unge til Socialafdelingen. Der er tale om de forventede 
foranstaltninger til unge der i 2021 fylder 18 år.

På baggrund af demografimodellen skulle socialområdet tildeles 4,1 mio. kr. i budgettet 
for 2020 stigende til 5,8 mio. kr. i 2021 på baggrund af skøn for påvirkning i 
overslagsårene. I forbindelse med budget 2020 fik socialområdet tilført 4,1 mio. kr. i 
2020. Et aktuelt skøn baseret på forventet tilgang af borgere fra Familie, Børn og Unge 
viser, at det demografiske udgiftspres for 2021 vurderes til 7,2 mio. kr. Der arbejdes 
med at kvalificere grundlaget frem til udvalgets endelige behandling af budgettemaerne.

I forhold til at imødekomme udfordringerne vises her Socialafdelingens dynamik.

Nettoeffekten for rammen svarer til forholdet mellem tilgang, rammens udmøntning og 
afgang.

Socialafdelingen vil i de kommende år blive udfordret af forskellige tendenser, der, ud fra 
KL’s vurdering, vil få konsekvenser for alle kommuner:

 Stigende efterspørgsel efter § 85
 Stigende efterspørgsel efter botilbud
 Flere udsatte børn og unge
 Øget tilgang til psykiatrisk behandling
 Øget levealder for borgere med funktionsnedsættelse
 Øget antal af ældre borgere med udviklingshæmning, der udvikler demens
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 Risiko for fortsat stigning i objektive udgifter
 Skærpede sundhedsfaglige krav

I forhold til at imødegå udfordringerne arbejder Socialafdelingen med en række 
indsatser, jf. nedenfor. Indsatserne skal understøtte, at borgerne i videst muligt omfang 
forbliver sunde og selvhjulpne. Indsatserne har forebyggende og understøttende 
karakter. Det er ikke muligt at angive en præcis effekt af de enkelte tiltag. 

 Rehabilitering
 Modtagelsen
 Flexboliger
 Velfærdsteknologi
 Intern opgaveløsning
 Ændret opgavevaretagelse

Erfaringen fra 2020 tyder ikke på, at disse initiativer i sig selv kan løse det demografiske 
og mængdemæssige pres. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre ændringer i 
serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede 
kvalitetsstandarder. 

Sundhedsafdelingen
På sundhedsområdet betyder den demografiske udvikling, at der gennem de senere år er 
sket en markant forøgelse i antallet af borgere som efter sygehusindlæggelse modtager 
genoptræning i kommunen (Sundhedslov §140). Der er tale om ydelser, der visiteres af 
sygehuset men udføres og finansieres af kommunen.  

Som det ses herunder, er antallet af almene genoptræningsplaner i Svendborg 
Kommunes træningsafdeling og sundhedshus steget med 54,7% fra 2014 til 2019. 
Denne udvikling forventes af fortsætte i de kommende år. 
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Den demografiske udvikling betyder således, at sundhedsafdelingen er udfordret af 
tilrettelæggelse og gennemførelse af langt flere genoptrænings- og rehabiliteringsforløb, 
bl.a. affødt af stigende ældrebefolkning og flere borgere med kronisk sygdom. 

Denne udvikling har de seneste år givet anledning til merudgifter på sundhedsområdet 
og beregnet med afsæt i regnskab 2020 forventes et samlet udgiftspres på området på 
1,65 mio. kr. i 2021.

Sundhedsafdelingens budget har hele tiden været rammestyret og der kan derfor ikke 
henvises til en tidligere anvendt demografireguleringsmodel. Budgettet er dog på samme 
måde som ældreområdets budget direkte påvirket af den demografiske udvikling og det 
forhold, at afdelingen ikke har indflydelse på visitationen. 

Baseret på aktivitetsudviklingen og den løbende budgetopfølgning estimeres, at der er 
behov for 1,65 mio. kr. som følge af demografiske udfordringer. Beløbet svarer til ca. fire 
terapeutårsværk og vil være til at imødekomme en stigning i antallet borgere med mere 
komplekse genoptrænings- og rehabiliteringsproblemstillinger.
 
I forhold til at imødegå udfordringerne arbejder Sundhedsafdelingen med forskellige 
tiltag som skal understøtte, at borgerne i videst muligt omfang forbliver sunde og 
selvhjulpne. Indsatserne har forebyggende og understøttende karakter, og det er ikke 
muligt at angive en præcis effekt af de enkelte tiltag. 

 Forebyggelse
 Sygdomsmestring
 Rehabilitering
 Selvhjulpenhed / active daily living
 Digitale sundhedstilbud
 Kommunal medleverance af vederlagsfri fysioterapi
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 Nye tilbud for senhjerneskadeområdet

Det bemærkes, at nøgletal for KL (2020) viser, at Svendborg kommunes udgifter til 
genoptræning og vedligeholdelsestræning ligger på et lavt niveau sammenlignet med 
andre kommuner, idet 79 kommuner havde større udgifter pr. borger. 

Afrunding
Da befolkningsudviklingen vil være en udfordring for alle landets kommuner, og da 
presset øges gradvis over de kommende år, må der tillige forventes landspolitiske 
initiativer i forhold til at løfte opgaven. 

Såfremt budgetterne ikke reguleres ift. demografisk og mængdemæssig udvikling, må 
serviceforringelser forventes, og det vil blive vanskeligt fortsat at leve op til 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Der vil skulle iværksættes indsatser, der kan 
nedbringe udgifterne bredt på de tre områder og påvirke serviceniveauet.

Påvirkning på andre områder: 
Indsatserne understøtter arbejdet i de tre områder.

Økonomi: 
I beregningerne er der udelukkende taget højde for det demografiske pres i 2021 og 
mængdeudviklingen fra 2020 til 2021, men ikke i efterfølgende år. For så vidt angår 
sundhedsområdet er der endvidere taget højde for det efterslæb, der er konstateret i 
regnskab 2019.
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Plejeboliger 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Nye plejeboliger 3.515 8.465
Tidligere besluttet kapacitetstilpasn. 1.715 1.715 1.715 1.715

I alt 1.715 1.715 5.230 10.180

Resume:
Den demografiske udvikling med flere +85 årige betyder, at der i Svendborg Kommune 
er behov for yderligere 40 plejeboliger frem mod år 2025. Social- og Sundhedsudvalget 
ønsker at bevare nuværende plejecenterstruktur, udvidelsen skal således foregå ved til- 
og ombygning af eksisterende plejecentre. På den måde minimeres overhead og 
anlægsudgifter. Der foreslås at vi starter med udvidelse med 10 plejeboliger i 2023 og 14 
plejeboliger i 2024.

Derudover ligger der en ikke-indfriet besparelse på 1,7 mio.kr. fra budgetforliget for 
2019 vedr. kapacitetstilpasning på plejecenterområdet. 

Sagsfremstilling:
Der udarbejdes årligt en boligprognose på ældreområdet, der skal sikre at kommunen 
har det nødvendige antal plejeboliger til rådighed. Beregningerne for perioden 2020-2025 
viser, at der vil være et øget behov for plejeboliger fra 2023 svarende til i alt ca. 40 
boliger fordelt på følgende måde: 

- 10 boliger i 2023
- 20 boliger i 2024
- 10 boliger i 2025

Social- og Sundhedsudvalget har haft nedsat en styregruppe bestående af relevante 
interessenter til at kortlægge området, og komme med anbefalinger. Social- og 
Sundhedsudvalget har på den baggrund besøgt kommunens plejecentre, og vurderet på 
muligheder for til- og ombygning. Social- og Sundhedsudvalget har efterfølgende 
tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare eksisterende plejecenterstruktur, og at 
udvidelse af plejeboliger derfor skal foregå via til- og ombygning af eksisterende 
boligmasse.

Social og Sundhedsudvalget vil starte med udvidelse med følgende antal boliger:

2023 10 boliger 
2024 14 boliger

En plejebolig i Svendborg Kommune koster ca. kr. 510.000 i 2020 priser, hvor de 
primære omkostninger er personalelønninger. Denne udgift svarer til ca. 24 timers pleje 
ugentligt i hjemmeplejen.

I forhold til at de ekstra plejeboliger bygges i tilknytning til eksisterende plejecentre, kan 
prisen reduceres til ca. kr. 350.000 pr. plejebolig, dvs: 

10 plejeboliger i 2023 = ca. 3,5 mio
14 plejeboliger yderligere i 2024= 5 mio 
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Fra 2024 i alt = ca. 8,5 mio.

Da der endnu ikke er taget endelig beslutning om, hvilke steder til- og ombygning skal 
finde sted, er der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet et egentligt anlægstema, men 
anlægsudgifterne er anslået til 2,7 mio.

Med denne model er det mulighed for en successiv tilpasning af antal plejeboliger og 
justering i forhold til den aktuelle udvikling. Social- og Sundhedsudvalget vil følge 
udviklingen og vente med at træffe beslutning ift. 2025. Administrationen genberegner i 
januar 2021 forventninger til behov for plejeboliger forud for budgetforhandlingerne til 
2022.

Der ligger en ikke-indfriet besparelse på 1,7 mio. kr. fra 2021 vedr. ”kapacitetstilpasning 
plejecentre”, besluttet ifm budgetforliget for 2019. Forligskredsen tilkendegav 
efterfølgende, at besparelsen skulle udmøntes ved ”fysisk tilpasning af en bygningsmasse 
eller nedlæggelse af plejecenter/-pladser”. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 
15. januar 2019 besluttede man, at strukturdrøftelsen på plejecenterområdet skulle ske 
”som led i en samlet vurdering af boligudviklingen på ældreområdet som led i 
udmøntningen af masterplanen”. Det er denne samlede vurdering, der nu foreligger og 
danner baggrund for indeværende temabeskrivelse.

Økonomi: 
Det øgede antal pleje- og demensboliger vil betyde afledte driftsudgifter på 3,5 i 2023 
stigende til 8,5 mio. kr. i 2024. I forbindelse med kommende demografiberegninger til 
2023 og 2024 skal der tages højde for, at en del af stigningen i antal ældre (85+-årige) 
allerede er finansieret via den ekstra boligkapacitet. 

Fra 2021 ligger der desuden en ikke-indfriet besparelse på 1,7 mio. kr. årlig vedr. 
kapacitet på plejecenterområdet.

Det øgede antal pleje- og demensboliger kræver anlægsinvesteringer, anslået til 2.7 mio.
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Videreførelse af akutfunktion på ældreområdet 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 4.500 4.500 4.500 4.500
Finansiering -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

I alt 2.900 2.900 2.900 2.900

Resume:
Udvidelse af akutfunktionen på ældreområdet i forhold til at imødekomme udfordringer i 
det nære sundhedsvæsen, herunder forebygge forværring af akut opstået eller kendt 
sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, og at følge op på sygehusets pleje- og 
behandlingsindsats.

Sagsfremstilling:
Udviklingen i det danske sundhedsvæsen betyder, at kommunerne overtager flere 
opgaver fra regionerne. Borgerne sættes i behandling, og udskrives derefter til videre 
behandling og opfølgning i eget hjem. Kommunerne skal derfor være klar til, at borgere 
er hjemme i tilstande, der er ustabile og ændrer sig hurtigere og til at håndtere de nye 
krav og anvendelse af ny teknologi. Udviklingen i befolkningssammensætningen, hvor 
der vil blive relativt flere ældre i alderen 65+, særligt sker den procentvise stigning i 
aldersgruppen 75-89 år. 

Formålet med akutfunktionen er således, at forebygge forværring af akut opstået eller 
kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats, og at følge op på sygehusets pleje- og 
behandlingsindsats. Der stilles blandt andet krav om en døgndækkende varetagelse af 
specialiserede kliniske opgaver. 

Ældreområdet har aktuelt et projekt ’3-døgns forløb’, som skal evalueres til efteråret. De 
foreløbige tendenser er, at ’3-døgns forløb’ er med til at forebygge unødige indlæggelser 
og genindlæggelser. Tre faktorer har betydning for dette:
 En styrkelse af medarbejderne kliniske og vurderingsmæssige kompetencer på et højt 

specialiseret faglig niveau
 En organisering der muliggør en høj grad af fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse og 

opgavevaretagelse
 Et styrket samarbejde med de praktiserende læger og afdelinger på sygehuset, især 

FAM og Geriatrisk afdeling.

Der er 10 ansatte sygeplejersker i Svendborg Kommunes oprindelige akutfunktion, der i 
projektperioden er udvidet med 4 sygeplejersker og 6 SOSU-assistenter.

Akutpladsprojektet ’3-døgns forløb’, skal evalueres i efteråret 2020. Vi har tal fra de 
første 4 måneder i 2020. Her har der været 35 ’3-døgns forløb’, hvor vi i 23 af forløbene 
har undgået en indlæggelse. Forløbene har kostet i gennemsnit 38 timer, hvor nogle 
forløb kun har kostet 5 timer, og andre væsentligt mere.

Vi har ikke de faktuelle data på hvad indlæggelser koster pga fastfrysningen af mellem 
kommunale takster, men en indlæggelse kan koste op mod 30.000 kr. afhængig af 
længde og kompleksitet.
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De øvrige ’3-døgns forløb’ har været 5 forløb med tidligere hjemtagelse fra sygehuset, 3 
forløb hvor borgeren ellers skulle have været i gæstebolig, 8 isolationsforløb ifb Covid-19.

I forbindelse med ældreområdets håndtering af Corona krisen, har den nuværende 
organisering af akutfunktionen spillet en væsentlig rolle. Med akutfunktionens 

 specialiserede faglige og kliniske kompetencer
 fleksibiliteten i opgaveorganisering
 tilknytning til samarbejdspartnere

har det været muligt hurtigt og fleksibelt at etablere særligt tilrettelagte isolationsforløb 
for borgere med mistanke om smitte, eller med påvist smitte. 

Endvidere vil de nye krav til midlertidig varetagelse af visse lægeopgaver, som fremgår 
af ny bekendtgørelse om rammedelegation, være mulige at varetage, idet vi allerede nu 
har sygeplejersker ansat i akutfunktionen der har de fornødne kompetencer.

Påvirkning på andre områder: 
Akutfunktionen har et beredskab, der ved behov kan tilkaldes til en vurdering af en akut 
syg borger, samt oplære øvrige medarbejdere i specialiserede behandlinger.

Akutfunktionen aflaster og opkvalificerer således ældreområdets hjemmehjælp, 
plejecentre og sygepleje.

Økonomi: 
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Rekruttering og fastholdelse – SOSU-praktikpladsaftale

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift - ekstraoptag komm.elever 3.500 3.800 2.300 600
Drift - overtagelse region.elever 0 700 700 700

I alt 3.500 4.500 3.000 1.300

Resume:
I forhold til at sikre fremadrettet rekruttering af personale på ældreområdet, er der 
indgået en praktikpladsaftale som kommunerne ikke er kompenseret for, og som 
indebærer en kommunal udgift i overslagsårene

Sagsfremstilling: 
Som beskrevet i status for rekruttering og fastholdelse 2019 forventes ældreområdet 
fremadrettet at kunne at få udfordringer ift at rekruttere og fastholde plejepersonale. 

På ældreområdet arbejdes der derfor løbende på en række tiltag for at imødegå dette. I 
forhold til fastholdelse arbejdes der eksempelvis på at skabe de gode arbejdspladser, 
sikre god ledelse, mulighed for faglig og personlig udvikling, arbejde med at beskrive 
områdets status. I forhold til rekruttering arbejdes med brobygning med skolerne, 
deltagelse i job- og uddannelsesmesser, adoption af skoleklasser, fritidsjob på 
ældreområdet og et nyt projekt med jobcentret ”Bliv SOSU-midt i livet”

I forhold til rekruttering er der i februar 2019 mellem KL og øvrige parter indgået en ny 
praktikaftale på det offentlige arbejdsmarked, der indebærer øget dimensionering ift 
optag af social- og sundhedselever. Som følge af denne praktikpladsaftale skal der i 
2020-21 optages 30% flere social- og sundhedshjælper- og social- og 
sundhedsassistentelever i kommunerne. Det ekstra optag er fordelt mellem regioner og 
kommuner på baggrund af en demografisk nøgle, hvorfor Svendborgs andel ligger 
højere, nemlig omkring 40 %.

Kommunerne er ikke blevet kompenseret for denne ekstraudgift til elevlønninger, idet 
det blev antaget, at lønudgiften til eleverne svarer til den arbejdsværdi, der opnås. 

Temaet indgik også i sidste års budgetforhandlinger, hvor der ikke blev afsat midler til 
området. Der var dengang beregnet en forventet merudgift i 2020 på 1,4 mio. kr. Det 
ser dog ud til, at området nogenlunde vil balancere i 2020, idet der er modtaget midler til 
finansiering af regionselever i 2020, der overstiger behovet med ca. 0,7 mio. kr., ligesom 
der ser ud til at være et lidt mindre optag / lidt større frafald end det, der indgik i sidste 
års beregninger. 

Der vil i 2021 vil være en nettoudgift til det ekstra optag i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. 
i 2021, stigende til 3,8 mio. kr. i 2022, hvorefter den vil falde til 2,3 mio.kr. i 2023 og 
0,6 i 2024. I beregningen er det forudsat, at det ekstra optag kun finder sted i 2020 og 
2021. Udgiften er beregnet med udgangspunkt i en nettogennemsnitspris på ca. kr. 
130.000 pr. elev.

Det nye optag vil herefter være ca.:
 36 social- og sundhedshjælperelever (18 elever 2 gange årligt) 
 52 social- og sundhedsassistentelever (17-18 elever 3 gange årligt) 



Budget 2021     Temaforslag drift 
Social- og Sundhedsudvalget

Acadre sagsnr. 19-25196

Svendborg Kommune er ikke enig i vurderingen af elevernes arbejdsmæssige værdi. 
Eleverne er på skole ca. 1/3 af tiden. Når de er i praktikken skal de lære, dvs. arbejde 
med de mål der er for at bestå praktikkerne. Det betyder, at for at få uddannet dygtige 
kommende medarbejdere, kan eleverne ikke gå alene som arbejdskraft – de skal være 
sammen med erfarne medarbejdere, der kan lære dem faget, samt have tid til læring og 
refleksion.

Svendborg Kommune skal desuden optage 16 ekstra social- og sundhedsassistentelever 
årligt (5-6 elever 3 gange årligt), der ifølge den nye praktikpladsaftale overgår fra 
regionsansættelse til kommunal ansættelse. Overtagelse af disse elever skal ifølge KL 
være udgiftsneutral for kommunerne samlet set. De tilførte midler i 2020 er faktisk 
højere end behovet og medgår til at finansiere de ekstra udgifter til de kommunale elever 
i 2020, mens der forventes balance i 2021, hvorefter der vil mangle 0,7 mio. kr. årligt til 
finansiering af regionseleverne.

Samlet set forventer ældreområdet altså at mangle 3,5 mio. kr. i 2021, 4,5 mio. kr. i 
2022 og 3,0 mio. kr. i efterfølgende år til finansiering af SOSU-elever.

Såfremt ældreområdet ikke kompenseres, vil finansiering af det ekstra elevoptag betyde, 
at den faste normering i plejecentre og i hjemmepleje vil skulle reduceres tilsvarende 
udgiften til elevlønninger.

Påvirkning på andre områder: 
Optagelse af de ekstra elever betyder endvidere øget arbejde området i form af 
yderligere administration af elever, ansættelsessamtaler, introduktion, praktikaftaler 
m.v. 

Plejecentre og hjemmepleje vil få forøget arbejde med oplæring af elever.

Økonomi: 
Såfremt der ikke tilføres midler til det øgede elevoptag, må det forventes at blive 
nødvendigt at reducere i nuværende personale for at dække udgiften til ekstra 
elevlønninger.
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Skærpede myndighedskrav

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Kvalitetsmedarb. ældre 450 450 450 450
Kvalitetsmedarb. social 450 450 450 450

I alt 900 900 900 900

Resume:
Styrelsen for Patientsikkerhed har skærpet sundhedsmæssige myndighedskrav til ældre- 
og socialområdet. Dette kræver øget fokus på instrukser, implementering og opfølgning i 
driften på ældre- og socialområdet, samt øget sundhedsfaglighed i Socialafdelingen.

Sagsfremstilling:
Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn med kommunens plejecentre, 
hjemmeplejen, sociale botilbud og behandlingscentrene for stofmisbrug. Tilsynet er 
baseret på risikovurderinger, hvilket betyder, at temaer er valgt ud fra, hvor der er størst 
risiko for patienterne. Gennem analyse af relevante datakilder identificeres risiko-
områder, som prioriteres i samarbejde med sundhedsvæsenets aktører. Styrelsen for 
Patientsikkerhed foretager desuden reaktive tilsyn på baggrund af bekymrings-
henvendelser, pressesager, klager m.v.

Tilsynet fokuserer på, at det skal være trygt at være patient (styrelsens betegnelse), og 
at patienter kan have tillid til, at den behandling, de modtager, har en fagligt acceptabel 
standard. Tilsynet er derfor målrettet mod forebyggelsen af risici, bl.a. risici forbundet 
med forebyggelige fejl og uacceptabel faglig standard. 

De gennemførte tilsyn medvirker til at højne den sundhedsfaglige kvalitet, bl.a. ved et 
markant fokus på dokumentation, instrukser, implementering af instrukser, opsætning af 
Nexus mv., og dokumenterer et behov for at øge den sundhedsfaglige normering og 
koordinering for at kunne efterleve øgede krav til sundhedsfaglighed og dokumentation 
samt påkrævede ændringer i anvendte metoder og arbejdsgange. 

Målepunkter 2019-2020 for plejecentre og botilbud er bilagt sagsfremstillingen og 
dokumenterer kompleksiteten. Et af målepunkterne vedrører de 12 sygeplejefaglige 
problemområder, som skal være dokumenteret i hver enkelt borgers journal og 
opdateres ved ændringer i helbredsmæssig tilstand. Problemområderne er:

 funktionsniveau
 bevægeapparat
 ernæring
 hud og slimhinder
 kommunikation
 psykosociale forhold
 respiration og cirkulation
 seksualitet
 smerter og sanseindtryk
 søvn og hvile
 viden og udvikling
 udskillelse af affaldsstoffer
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For at imødekomme de skærpede myndighedskrav er der på ældreområdet behov for 1 
medarbejder til implementering af nye standarder samt kontinuerlig kvalitetsudvikling i 
eksisterende arbejdsgange og dokumentationsmetoder samt opfølgning herpå.

På Socialområdet er tilsyn på botilbud indført i 2018. Tilsynene har sammen med de 
regionale sundhedsaftaler medført et øget fokus på lighed i sundhed samt krav i 
sundhedslovgivningen gældende for Socialområdet, som traditionelt har fokuseret på 
pædagogik og socialfaglig lovgivning, som Socialtilsynet fører tilsyn med. For at 
imødekomme de skærpede myndighedskrav er der på Socialområdet er der behov for at 
1 medarbejder til implementering af nye krav, kontinuerlig kvalitetsudvikling og styrkelse 
af områdets fælles faglige metoder, arbejdsgange og dokumentation.   
 

Påvirkning på andre områder: 
Temaet påvirker ikke andre områder. 

Bilag:
Målepunkter for tilsyn på plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, 
sygeplejeklinikker, akutfunktioner og midlertidige pladser.
Målepunkter for tilsyn på bosteder.

Økonomi: 
Der er behov for ansættelse af to ekstra medarbejdere, én på ældreområdet og én på 
socialområdet. Der er ikke mulighed for medfinansiering, idet de øgede krav allerede har 
påvirket i både ældre- og socialområdet ved gradvis øgning af sundhedsfaglige 
ressourcer. Forslaget understøtter den centrale sundhedsfaglige koordinering og styring 
på begge. 
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Navn på tema: Røgfri Fremtid 2021

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 450 450 450 450
Anlæg
Finansiering

I alt 450 450 450 450

Resumé:
Svendborg Kommune har en ambition om Røgfri Fremtid, herunder med særligt fokus på 
Røgfri Generation i 2030, hvor ingen børn og unge under 18 år ryger. 
Forslaget beskriver, hvordan ambitionen kan indfries via en styrket indsats på 
tobaksområdet. Kommunens udgift til en styrket indsats vil være 450.000 kr. pr. år fra 
2021 og frem.

Sagsfremstilling:
Partnerskabsaftale Røgfri Fremtid med Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden og Region 
Syddanmark, har styrket fokus på rygestop og understøtter fortsat en styrkelse af 
tobaksindsatsen i Svendborg Kommune

Sundhedshus Svendborg varetager i dag kommunens primære tobaksindsats. I 2018, 
2019 og start 2020 har indsatsen været fokuseret på rygestopforløb, da der i denne 
periode er flere og flere, der henvises til og selv opsøger Sundhedshuset, for at få hjælp 
til rygestop. Den udvikling skyldes især et styrket samarbejde med sygehus og almen 
praksis om henvisning af borgere til rygestopkurser. Desuden er de øgede tobakspriser 
og hjælpen, i form af det økonomiske tilskud til borgerne til nikotinsubstitution eller 
rygestopmedicin, også grund til den øgede efterspørgsel. 

På baggrund af dette har Sundhedshuset oplevet en øget tilgang til og interesse for 
rygestopforløbene. Det i en grad, hvor det har været nødvendigt at omprioritere den 
nuværende tobaksindsats samt andre aktiviteter, der på grund af forløbsprogrammer 
ikke kan nedprioriteres længere. I sidste halvdel af 2019 og starten af 2020 opstod en 
lang ventetid på rygestopkurser, og det affødte, at Social- og Sundhedsudvalget 4. 
februar 2020 ønskede, at ventelisten blev nedbragt. Der blev orienteret om nedbringelse 
af ventetid 3. marts 2020. Derfor afholdes der i 2020 16 almindelige rygestophold.
 
Hvis Svendborg Kommune skal indfri den politiske målsætning, er det nødvendigt at 
prioritere både rygestopkurser, men også at styrke den øvrige tobaksindsats i form af de 
nedprioriterede indsatser samt andre indsatser. Dette kan ikke lade sig gøre indenfor den 
eksisterende ramme, og det er ligeledes ikke muligt at leve op til Sundhedsstyrelsens 
anbefaling om lav ventetid på rygestopkurser. Det er dermed ikke muligt at fokusere 
systematisk på en forebyggende indsats eller på andre dele af en mulig tobaksindsats. 

Forslaget bygger endvidere på den nuværende ramme for kommunens tobaksindsats og 
er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak og 
med inspiration fra arbejdet i partnerskabet Røgfri Fremtid. 
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Temaforslaget har særligt fokus på at styrke indsatser, der er målrettet børn, unge og 
socialt udsatte med det fokus at forebygge rygestart og tobaksdebut, fremme tobaksfri 
miljøer og hjælpe til at stoppe. 

Flere unge får tobaksdebut med andre produkter end cigaretter. Især snus er et stigende 
problem. Indsatser indenfor de nye tobaksområder er stadig nye, og vi ønsker at styrke 
indsatsen indenfor disse områder. Kræftens Bekæmpelse er i gang med at udvikle 
materiale til brug i undervisning på grundskoler og ungdomsuddannelser. Sundhedshuset 
ønsker fortsat at følge udviklingen og anvende det tilgængelige materiale for at 
forebygge unges anvendelse af snus, tyggetobak og E-cigaretter.

Temaforslaget sætter særligt fokus på den forebyggende indsats på grundskoleniveau og 
på andre arenaer, hvor børn og unge opholder sig. Konkret vil følgende indsatser 
iværksættes:

 Styrkelse af samarbejdet med skolerne om strukturelle tiltag for at forebygge, at 
børn og unge starter med at ryge

 Systematisk implementering af forebyggende undervisning om rygning på 
grundskolens udskolingstrin, herunder inddragelse af forældre, fx i form af X:IT 
og Cool uden røg fra Kræftens Bekæmpelse – til at understøtte Røgfri Skoletid

 Udvikling af samarbejdet med lokalafdeling Kræftens Bekæmpelse med henblik på 
tilbud til børn og unge

 Dialog og samarbejde med ungdomsuddannelserne om Røgfri Skoletid og 
udvikling af systematisk indsats omkring skolestart  

 Dialog med foreningslivet med henblik på at drøfte tobakskulturen i foreningerne 
samt mulighederne for eventuelt at ændre denne

 Ekstra rygestopforløb. Fra 8 til 16 hold årligt for voksne
 Midler til nikotinsubstitution og rygestopmedicin 
 Udbygning af samarbejdet lokalt i Svendborg Kommune med praktiserende læger, 

tandlæger, ambulatorier osv.  om henvisning til rygestoptilbud
 Samarbejde med socialområdet om styrket indsats målrettet sårbare borgere, øge 

den faglige støtte til personalet på væresteder og institutioner. 
 Øget fokus og indsats ift. unges brug af snus, e-cigaretter og tyggetobak

 
Indsatserne vil ske i et tæt samarbejde med relevante fagområder. 

Økonomi: 
Udgift til personaleressourcer: 450.000 kr. pr. år.
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Styrkelse af det frivillige sociale område

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 800 800 800 800
Anlæg
Finansiering

I alt 800 800 800 800

Resume:
Det frivillige sociale område kan styrkes ved at øge bevillingen til området med 800.000 
kr. årligt. Merbevillingen kan eksempelvis prioriteres til nedenstående områder, når 
udvalget fordeler den samlede § 18-pulje:
- Styrkelse af de fysiske rammer for det frivillige sociale arbejde
- Digital understøttelse af fællesskaber og frivillighed - Boblberg.dk
- At øge § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde
- Anerkendelse af det frivillige sociale arbejde ved nytårskur med uddeling af priser

Sagsfremstilling:
Svendborg Kommunes Frivilligpolitik ”Fællesskab & Frivillighed” understreger ønsket om 
at understøtte det frivillige sociale arbejde. I praksis understøtter kommunen området på 
forskellige måder. Bl.a. har foreninger og grupper adgang til gratis lokaler i Frivillighuset, 
da Svendborg Kommune støtter driften af huset med 350.000 kr. årligt. En gang årligt er 
der mulighed for at søge kommunens § 18-pulje til frivilligt socialt arbejde. Til arbejdet i 
2020 blev der tildelt 1.217.000 kr. Nytårskuren i år blev planlagt således, at alle frivillige 
kunne være med og der blev uddelt to nye priser til området. Ønsket her var at fejre og 
anerkende alle frivillige for deres kæmpe indsats. 
De beskrevne områder, der eksempelvis kan prioriteres, kommer alle foreninger og 
grupper til gavn og er således en styrkelse af hele området. 

Styrkelse af de fysiske rammer
Nordre Lys
Svendborg Kommunes bygning Nordre Lys på Christiansvej 45 i Svendborg har de senere 
år været anvendt til sociale aktiviteter. Tidligere i forbindelse med, at Nordre Bydels 
beboerforening havde en råderetsaftale med Svendborg Kommune, nu i forbindelse med, 
at Dansk Flygtningehjælp har indgået en lejeaftale med Svendborg Kommune i perioden 
1. oktober 2019 - 31. december 2020. Huset drives under lejeperioden af foreningen Det 
Røde Hus, der er stiftet med dette formål for øje. Onsdagscaféen, Unge for Ligeværd, 
Sind Ungdom og Iransk Forening afholder aktiviteter i huset. Foreningen Det Røde Hus 
arbejder for, at flere vælger at afholde aktiviteter i huset.

Nordre Lys’ indretning gør huset velegnet til frivillige sociale aktiviteter. Nordre Lys kan 
bl.a. tilbyde et større lokale med køkken til café aktiviteter for op til 50 personer samt 4 
gode lokaler til samtaler, mødeafholdelse og aktiviteter for færre personer.

Når lejeperioden er ophørt foreslås det, at Nordre Lys drives som et hus for frivilligt 
socialt arbejde, som en satellit på samme vilkår som Frivillighuset. Frivillighuset drives af 
Frivilligcenter Svendborg - Kontakt mellem Mennesker. Den årlige udgift til drift, 
vedligehold og teknisk service udgør 50.000 kr. 
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Ved at gøre Nordre Lys til en satellit under Frivillighuset øges foreningerne og gruppernes 
adgang til gratis lokaler væsentligt og flere behov kan imødekommes i forhold til lokaler 
og faciliteter. 

Fremtidig placering af Frivillighuset
Frivillighusets nuværende lejekontrakt udløber til august 2022. En arbejdsgruppe 
bestående af repræsentanter fra Svendborg Kommune, Svendborg Frivilligråd og 
Frivilligcenter Svendborg - Kontakt mellem Mennesker har set på muligheder, fordele og 
ulemper ved henholdsvis at blive i Havnegade 3 og at flytte til en konkret alternativ 
placering. I dette arbejde er inddraget foreningernes behov, de nuværende og evt. 
kommende faciliteter. Begge løsninger medfører en merudgift. Det frivillige sociale 
område ser flest fordele i flytningen til den alternative placering. Arbejdet med at afklare 
mulighederne pågår stadig.

Alternativ placering af frivillighuset medfører merudgifter pga. ombygning og øget 
husleje.

Fastholdelse af placeringen i Havnegade medfører merudgifter til øget husleje bl.a. pga. 
en påkrævet renovering af lejemålet.

Tilbud med høj grad af tilgængelighed
Aktiviteterne i Alkorådet og Kirkens Korshærs varmestue har en karakter, der vanskeligt 
kan rummes i de lokaler, der er til rådighed i Frivillighuset. Begge steder tilbydes bl.a. 
værested med mange timers åbent i løbet af ugen. Begge er i egne lokaler, som de har 
svært ved at opretholde økonomi til. Begge genererer dog en væsentlig del af deres 
økonomi selv bl.a. ved fundraising og tilskud fra landsorganisation og lokale aktiviteter. 
En forøget § 18-pulje vil øge muligheden for støtte til disse aktiviteter. 

Svendborg Kommune ønsker at undersøge, hvorvidt det er muligt at tilbyde Alkorådet og 
Kirkens Korshærs varmestue en midlertidig underskudsgaranti, der giver tryghed i 
forhold til den fortsatte drift. En eventuel underskudsgaranti vil stilles med et krav om, at 
der søges fondsmidler som hidtil.

Alkorådet
Social- og Sundhedsudvalget har 12. maj 2020 modtaget en ansøgning fra Rådet for 
socialt udsatte i Svendborg vedr. Alkorådet. Her ansøger Udsatterådet om permanent 
tilskud til Alkorådet med 175.000 kr. årligt. Gerne i form af en driftsaftale jf. 
Servicelovens § 104. 

22. juni 2020 afholdt udvalgsformanden møde med Alkorådet på baggrund af 
ansøgningen. Her drøftes løsningsforslaget om en flytning til gratis lokaler evt. til Nordre 
Lys. Nordre Lys kan pt. ikke tilbyde rådige timer, der svarer til Alkorådets behov. 
Alkorådet opfordres til at søge midler fra § 18-puljen.

Det undersøges, om der eventuelt, som supplement til §18-tilskud, kan ydes 
underskudsgaranti til Alkorådet – for at give en tryghed i forhold til den fortsatte drift. 
Underskudsgarantien vil medføre et krav om, at Alkorådet søger fondsmidler som hidtil.

Kirkens Korshærs varmestue
Administration fik den 6. maj 2020 en henvendelse fra lederen af Kirkens Korshær 
Svendborg med anmodning om større økonomisk tilskud. På møde den 3. juni mellem 
administrationen og lederen blev der desuden udtrykt ønske om længerevarende 
tilskudsperiode af hensyn til stabilitet i driftssituationen. 
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Kirkens Korshær ansøgte om 600.000 kr. i §18-tilskud for 2020 og blev tildelt 400.000 
kr. For at opnå balance i driften, som udover §18-tilskud især beror på overskud fra drift 
af genbrugsbutik, har Kirkens Korshærs landsorganisation givet tilsagn om driftsstøtte til 
varmestuen på 500.000 kr. Som konsekvens af lukningen af genbrugsbutikker i 
forbindelse med COVID-19 har Kirkens Korshær haft et indtægtsfald på landsplan og står 
overfor både besparelser og overvejelser om lukning af tilbud.

Det undersøges, om der eventuelt som supplement til §18-tilskud kan ydes 
underskudsgaranti til Varmestuen – for at give en tryghed i forhold til den fortsatte drift. 

Digital understøttelse af fællesskaber og frivillighed - Boblberg.dk
Boblberg er en platform til at søge fællesskaber og venskaber for borgere i kommunen. 
Når kommunen har købt adgang, er den gratis for borgerne at anvende. Borgere har 
mulighed for at oprette en ”bobl”, hvor de søger efter andre med fælles interesser, efter 
større fællesskaber eller en-til-en-kontakt. Der søges eksempelvis efter venskaber, 
reservebedsteforældre, motionsvenner, kreative aktiviteter, følgeskab til aktiviteter og 
efter andre at dele livsvilkår som sygdom, tab, ensomhed og lign. med. Foreninger har 
mulighed for at oprette bobler med deres aktiviteter og events eller søge efter frivillige til 
deres foreningsarbejde. I juni 2020 var knapt 2.300 borgere oprettet på platformen. 
Boblberg supplerer det frivillige sociale områdes arbejde med at invitere mennesker ind i 
fællesskabet og kan understøtte arbejdet med rekruttering af frivillige i Svendborg.

Svendborg Kommune har indgået aftale med den digitale platform Boblberg i perioden 1. 
februar 2020 til 31. januar 2021, delvis finansieret af § 18-midler. Udgiften for adgang til 
Boblberg er estimeret til at udgøre 107.000 kr. i 2021.

I forhold til en fremtidig finansiering ses det mest hensigtsmæssigt ske ved at øge § 18 
midlerne til området.

Anerkendelse af det frivillige sociale arbejde
Social- og Sundhedsudvalget afholdte den 26. februar 2020 Nytårskur for det frivillige 
sociale område, hvor der også blev uddelt to nye priser til området. Nytårskuren blev 
afholdt i Skårup Kultur- og Idrætscenter for op mod 300 deltagere og er en anerkendelse 
og fejring af de frivillige. Social- og sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde 7. april 
2020 i forbindelse med en evaluering af afholdte Nytårskur, at en kommende nytårskur 
afholdes ud fra samme ramme med en tilretning i overensstemmelse med evalueringen. 
Den økonomiske ramme var 100.000 kr. i 2020.

Øge § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde
Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til at 
støtte det frivillige sociale arbejde.

I Svendborg kommune er § 18-puljen de seneste år blevet reduceret. Det betyder, at det 
samlede beløb, som frivillige sociale foreninger kan søge til deres aktiviteter, er blevet 
mindre. Dette i takt med, at flere nye initiativer opstår i kommunen, og flere 
foreninger/organisationer vælger at etablere tilbud her. Derudover har den 
ekstraordinære situation med COVID-19 betydet et øget behov for at understøtte det 
frivillige sociale område.

Øges § 18-puljen kan en større andel af det samlede beløb, fokuseres på indsatser, der 
har sundhedsfremme som et formål.

Udvikling i tildelingen af midler til området (i 1.000 kr.):
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Navn på pulje 2015 2016 2017 2018 2019 2020
§ 18-puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde 
generelt    1.519    1.516    1.207    1.104    1.036    1.217 
Pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og 
socialt udsatte       258       253       204       149         90               -   
Pulje for Sundhedsfremme og 
forebyggelsesinitiativer       258       257       198       142       126               -   
Midler i alt til uddeling:    2.035    2.026    1.609    1.395    1.252    1.217 

Påvirkning på andre områder: 

Økonomi: 
Det foreslås, at bevillingen til det frivillige sociale område udvides med 800.000 kr. årligt, 
svarende til niveauet i 2016.
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Acadre sagsnr. 20/14064

Rehabiliteringsindsats for borgere med hjertesygdom 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 425 425 425 425
Anlæg
Finansiering

I alt 425 425 425 425

Resume:
Udvidelsesforslag ift. rehabiliteringsindsats for borgere med hjertesygdom.

Sagsfremstilling:
1.januar 2020 blev Forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdomme sendt ud til 
sygehus, kommuner og praktiserende læger i Region Syddanmark. Forløbsprogrammet 
er en delaftale til Sundhedsaftalen i Region Syddanmark og bygger på 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger og standarder.

Et satspuljefinansieret projekt i Sundhedshuset har indtil juni 2020 været Svendborg 
Kommunes rehabiliteringsindsats (fx afklarende samtale, træning, mediyoga, 
kostvejledning og sygdomsmestring) til borgere med hjertesygdom, og imødekommet 
opgaverne skitseret i forløbsprogrammet. For at videreføre forløbsprogrammet anbefales 
at videreføre udvalgte aktiviteter fra projektet for målgruppen.

Økonomi: 
Videreførelse af aktiviteterne i forløbsprogrammet vil medføre årlige merudgifter på 
425.000 kr. i 2021 samt overslagsårene. Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering 
inden for området. Midlerne skal gå til løn til medarbejdere, der kan varetage 
rehabiliteringsindsatserne.
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Acadre sagsnr. 20/12382

Rehabiliteringsindsats for brugere med depression, stress og angst

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 1.000 1.000 1.000 1.000
Anlæg
Finansiering

I alt 1.000 1.000 1.000 1.000

Resume:
Udvidelsesforslag ift. rehabiliteringsindsats for borgere med depression, stress og angst.

Sagsfremstilling:
Under Sundhedsaftalen i Region Syddanmark ligger en række sygdomsspecifikke 
forløbsprogrammer. Forløbsprogrammerne er delaftaler til Sundhedsaftalen i Region 
Syddanmark og bygger på Sundhedsstyrelsen anbefalinger og standarder.

Der er nu udarbejdet et nyt forløbsprogram for mennesker med depression, som sendes 
til godkendelse i de 22 kommuner. Dette er det første forløbsprogram som 
Sundhedsstrategisk Forum og Det Administrative Kontaktforum har sendt til politisk 
godkendelse i de syddanske kommuner.

Målgruppen for den nye kommunale rehabiliteringsindsats, der er beskrevet i 
forløbsprogrammet, er mennesker over 18 år med depression i let til moderat grad, der 
ikke behandles i psykiatrien.

Det er den enkelte kommune, som fastlægger den nærmere udformning af tilbuddet med 
afsæt i forløbsprogrammets intention og beskrevne nye opgaver. Social og 
Sundhedsudvalget har valgt en model, hvor målgruppen udvides, så også borgere med 
stress og angst får tilbud om rehabilitering (fx samtale, sygdomsmestring og træning).

Implementering af forløbsprogrammet vil medføre merudgifter for kommunen og 
udvalget kan beslutte ikke at iværksætte programmet og fastholde eksisterende 
indsatser. Hvis området ikke prioriteres økonomisk vil det ikke være muligt at leve op til 
alle elementer i forløbsprogrammet. 

Økonomi: 
At videreføre rehabiliteringsindsatsen med de udvalgte aktiviteter og til denne nye 
målgruppe vil koste 425.000 kr. i 2021 samt overslagsårene. Der kan ikke umiddelbart 
peges på finansiering inden for området. I denne forbindelse skal bemærkes, at 
forløbsprogrammet for depression forventes at danne præcedens for kommende 
forløbsprogrammer og dermed finansieringen af nye kommunale sundhedsopgaver.

Den årlige udgift til rehabilitering af borgere med depression, stress og angst vil være 
1,0 mio. kr. Midlerne skal gå til løn til medarbejdere, der kan varetage 
rehabiliteringsindsatserne.
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Acadre sagsnr. 19-25200 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Indkøb af 
Chromebooks/elevcomputere 2.500 2.500 2.500 2.500
Boost af mangfoldige 
læringsmiljøer 8.000 8.000
Praksisfaglig linje 7.-9. årgang 525 850 1.150 1.300
Styrket indsats mod skolefravær - 
opnormering med UU-vejleder 550 550 550 550
Forankring af "Projekt 
Fritidsjobambassadør" i UU 
Sydfyn fra 2022 620 620 620
Tilførsel af ressourcer til 
Værestedet 400 400 400 400
Klippekortsordning til SFO 1.700 1.700 1.700 1.700
Klassedeling/øget tildeling forslag 
1-4 1.620 3.889 3.889 3.889
Deltidspladser i Dagplejen og 
børnehusene 553 553 553 553
Øget driftstilskud til private 
dagtilbud 583 583 583 583
Anmodning fra FGU Syd- og 
Midtfyn om kommunale EGU 
praktikpladser 720 1.440 1.440 1.440
Annullering eller udskydelse af 
besparelse på sagsbehandlere i 
Familieafdelingen 2.150 3.150 3.150 3.150
Styrkelse af den forebyggende 
rusmiddelindsats og af RUSK 
netværket 655 655 655 655
Elevtalsprognose 1.244
Børnetalsprognose -1.041
I alt 20.159 24.890 17.190 17.340
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Acadre sagsnr. 19-25200 

Navn på tema: Indkøb af Chromebooks/elevcomputere 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 2.500 2.500 2.500 2.500
Anlæg
Finansiering

I alt 2.500 2.500 2.500 2.500

 
 
Resume: 
Forslag om indkøb af Chromebooks til eleverne, en såkaldt 1:1 løsning, således at alle 
elever i 1.-6. klasse har en ensartet it-løsning 
 
Sagsfremstilling: 
Med den nuværende IT-strategi for Svendborg Kommunes folkeskoler benytter eleverne 
sig af egne computere (BYOD:bring your own device).  
På skolerne er der derudover et antal computere, som tilbydes elever, som af forskellige 
årsager ikke har mulighed for at medbringe egen computer. 
En del kommuner har skiftet strategi over de senere år fra BYOD til en 1:1 løsning, hvor 
kommunen centralt indkøber computere, typisk Chromebooks, som skolen udlåner til alle 
elever. 
Dermed har alle elever ens maskiner, styresystem og grundlæggende de samme 
programmer, apps m.m. 
Løsningen giver eleverne lige adgang til IT-udstyr og læring med IT, og understøtter 
dermed bl.a. også læring for elever med dysleksi (ordblindhed), og elever med læse- og 
skrivevanskeligheder i øvrigt. 
Alle elever får samme ”digitale penalhus” hvilket giver udvidede muligheder for 
produktion, samarbejde og deling. Ligeledes understøttes de digitale muligheder for 
differentieret undervisning, tilpasset den enkelte elev. 
Lærerne kan fokusere på den pædagogiske kerneopgave, da tid til løsning af tekniske 
problemer reduceres. 
  
Chromebooks styres og administreres centralt – i et samarbejde med skolernes IT-
vejledere, og man kan sikre, at den enkelte elev har lige netop de apps og udvidelser, 
som hun har brug for (læse/skrivestøtte etc.), når hun starter sin maskine. Det sparer tid 
for både lærere og elever og frigiver undervisningstid.  
 
Chromebooks/en personlig computer vil alene kunne anvendes af elever og pædagogisk 
personale i Svendborg Kommune, som logger på med deres UNI-Login.  
Af sikkerhedsmæssige hensyn kan andre ikke logge på og kan derfor ikke bruge 
computeren.  
En ChromeBook giver adgang til alle de digitale platforme og læremidler, som skolerne 
anvender i undervisningen, fx G Suite for Education, Aula, læringsplatformen, og digitale 
læremidler.  
  

 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks:  En Chromebook er en ny type computer, som alene har et styreprogram 

installeret og hvor brugeren har adgang til programmerne via nettet. Den er pba.  

konstruktionen et billigere alternativ til en almindelig PC. 

Chromebook er en fælles betegnelse og produceres af alle større producenter, og kan 

bruges til at løse samme typer af opgaver som almindelige PCére. 
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Acadre sagsnr. 19-25200 

Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
 
Økonomi:  
I Svendborg er der ca. 4.850 elever i 0.-9. klasse. 
Udrulning af en 1:1 løsning med Chromebooks kan ske i forskellige tempi, afhængigt af 
hvor mange årgange, der skal tilbydes løsningen. 
Indkøb af Chromebooks til en årgang (gns. 480 elever) koster 1.250.000 kr. 
 
Ved afsættelse af 2,5 mio. kr. årligt vil 2 nye årgange hver år tilbydes computere, hvilket 
betyder, at der over en 3-årig periode er indkøbt Chromebooks til alle elever i 1.-6. 
klasse. 
Herefter vil det foreslåede årlige budget på 2,5 mio. kr. skulle anvendes til løbende 
udskiftning, idet geninvestering må påregnes hvert 3-4 år jf. erfaringer fra andre 
kommuner, der har indført en 1:1 løsning. 
Med et årligt budget på 2,5 mio. kr. vil der således være Chromebooks til alle elever i 1.-
6. klasse fra 2023 og fremadrettet. 
 
Der må påregnes en mindre driftsudgift til den centrale administration og koordinering 
med skolerne og IT-afdelingen. 
Alt andet lige må forventes, at en 1:1 løsning frigiver tid til IT-vejlederne på skolerne, 
som kan anvendes til pædagogisk vejledning i stedet for teknisk support.  
 
 
 
Navn på tema: Boost af mangfoldige læringsmiljøer på skolerne 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 8.000 8.000
Anlæg
Finansiering

I alt 8.000 8.000 0 0

 
 
Resume: 
Boost af arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer med 8. mio. kr. årligt i 2021 og 2022. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Børne- og Ungeudvalget bad på udvalgsmødet den 17. juni 2020 administrationen om at 
udarbejde et budgettema med en 2-årig pulje til boost af arbejdet med mangfoldige 
læringsmiljøer. 
 
Den 4. september 2019 vedtog Børne- og Ungeudvalget en overordnet ramme for 
mangfoldige læringsmiljøer. Mangfoldige læringsmiljøer er udtryk for en tro på, at det 
har stor værdi og afgørende indflydelse på børns og unges liv og livskvalitet, at de så vidt 
mulig forbliver i den lokale folkeskole. Skoleåret 2020/2021 er første år med fuld 
udmøntning af arbejdet med de mangfoldige læringsmiljøer, ny ressourcetildelingsmodel 
samt justering af strukturen på specialundervisningsområdet.  
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Skolerne er allerede godt i gang med udvikle læringsmiljøer og undervisning til de børn, 
der nu engang er. Det vil sige læringsmiljøer, der afspejler børns forskellige behov og 
tilgange til læring, fx muligheden for at komme på et lille hold, variation og bevægelse, 
praksisnær undervisning og lærere/pædagoger med særlige (specialpædagogiske) 
kompetencer omkring elever med særlige behov.  
 
Skolernes erfaringsopsamling på baggrund af coronaundervisningen viser, at mange af 
disse elementer blev styrket og udviklet i forbindelse med ned- og oplukning af skolerne. 
Der er derfor et aktuelt og ekstraordinært momentum i forhold til at videreudvikle nogle 
af de grundlæggende elementer i mangfoldige læringsmiljøer.  
 
Skolerne vil over en 2-årig periode få mulighed for at booste det pædagogiske arbejde 
ind i de mangfoldige læringsmiljøer, og midlerne kan fx anvendes på øget holddeling, 
tilbud om fordybelsescafe, særlige indsatser i forhold til fx fravær, mulighed for 
sammenhængende fagdage med to lærere/pædagoger, så man kan komme ud af huset 
etc.  
Derudover vil puljen kunne bruges til at understøtte opkvalificering/kompetenceudvikling 
af medarbejdere indenfor det specialpædagogiske område, DSA-området eller faglige 
vejledere.  
 
Samlet vil de ekstra midler udgøre en væsentlig øgning af normeringen i en 2-årig 
periode, hvor der dermed investeres ekstra ressourcer til at komme ekstra godt fra start 
med mangfoldige læringsmiljøer. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
 
Økonomi:  
Forslaget omfatter en pulje på 8 mio. kr. pr. år i budgetårene 2021 og 2022.  
6 mio. kr. af puljen foreslås fordelt blandt almenskolerne efter elevtal begge år. 
Af de resterende midler foreslås 1,3 mio.  kr. anvendt via en central pulje til fælles 
kompetenceudvikling, hvor PPR er en væsentlig aktør, og øvrige fælles indsatser begge 
år. 
Ligeledes foreslås 0,7 mio. kr. begge år anvendt til yderligere erfaringsudveksling mellem 
almenskolerne, Byhaveskolen og Centerafdelingen (med 350.000 kr. årligt til hver af de 
to skoler). 
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Acadre sagsnr. 19-25200 

Navn på tema: Praksisfaglig linje på 7.-9. årgang 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 525 850 1.150 1.300
Anlæg
Finansiering

I alt 525 850 1.150 1.300

 
 
Resume: 
Med afsæt i ønsket om/vigtigheden af øget praksisfaglighed i folkeskolen, målet om flere 
unge på erhvervsuddannelserne samt fokus på mangfoldige læringsmiljøer i folkeskolen 
foreslås tilførsel af ressourcer til skoleområdet, så der kan udvikles en fælles kommunal 
praksisfaglig udskolingslinje på 7. – 9. årgang med start august 2022. 
Linjen er fuldt indfaset med 3 årgange i 2024. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Med aftalen ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” medio 2018 blev ønsket om et øget 
fokus på praksisfaglighed i folkeskolens undervisning adresseret. Det øgede fokus på 
praksisfagligheden skal ses som et bidrag til: 
 

• At skolen i højere grad end i dag fremmer flere forskellige aspekter af den enkelte 
elevs alsidige udvikling og dannelse. 

• At gøre flere elever bevidste om, at erhvervsuddannelserne er en mulighed, - 
også for de bogligt dygtige elever med praktiske evner. 

• En af intentionerne med den ny aftale er at inspirere de unge til 
erhvervsuddannelse ved at give de praktiske fag mere plads i grundskolen. 

• At eleverne skal kunne se meningen med det, de lærer - gennem 
problemorienteret og virkelighedsnært arbejde. 

• Varierede tilgange til læring - man lærer både ved at have konkret materiale 
mellem hænderne og ved at have en bog mellem hænderne. 

  
Fokus på praksisfaglighed skal indgå i alle klasser og alle fag i skolen. I Svendborg 
ønsker vi samtidig at have et helt særligt blik på potentialet i praksisfagligheden, i 
forhold til vores udskoling. Vi ønsker derfor at etablere en fælles kommunal 
udskolingslinje, hvor arbejdet med anvendelsesorienteret og praksisfaglig undervisning 
er det bærende princip for indhold og arbejdsmetoder. Vi ønsker at etablere en 
udskolingslinje der: 
 

• Dækker 7.-9. årgang på tværs af kommunen 
• Samarbejder med ungdomsuddannelser, primært fokus på EUD 
• Samarbejder med eksterne partnere, virksomheder, etc. 
• Udvikles i samarbejde med undervisere med særlig faglig og didaktisk ekspertise 

på dette felt. 
• Samarbejder med erhvervsskoler og andre eksterne aktører og udarbejder 

praktiske læringsrum fx gennem større bygge- og designprojekter. 
• Arbejder med længere praktikforløb gennem hele skoleåret 
• Samarbejder med kommunens øvrige klasser omkring praktiske projekter, 

eksempelvis gennem mindre fælles praktiske forløb 
• Tager afsæt i tænkningen omkring mangfoldige læringsmiljøer. 

 



Budget 2021     Temaforslag drift 

Børne- og Ungeudvalget 

Acadre sagsnr. 19-25200 

Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Økonomi:  
Linjen indfases med en klasse årligt, og budgettet for 2024 svarer til en fuld indfaset linje 
med 3 årgange (7. 8. og 9. årgang) på helårsbasis. 
Forslaget indebærer ansættelse af en pædagogisk medarbejder med håndværksmæssig 
baggrund. Medarbejderen ansættes pr. 1. juni 2021 og deltager i udviklingsarbejdet, og 
deles derudover mellem de tre årgange, efterhånden som linjen er fuldt implementeret. 
 
Der er i forslaget afsat årligt budget til samarbejde med erhvervsskolerne i 6 uger pr. 
årgang, derudover budget til ekskursioner/befordring, samt til materialer til større 
bygge- og designopgaver.  
I budgetår 2021 er der afsat 150.000 kr. til udviklingsarbejdet i samarbejde med 
erhvervsskoler og erhvervsliv m.fl. 
 
De praksisfaglige klasser tildeles sædvanlig ressourcetildeling, hvilket ikke indebærer 
ekstraudgifter. 
 
 
 

Navn på tema: Styrket indsats mod skolefravær – opnormering med UU-vejleder 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 550 550 550 550
Anlæg
Finansiering

I alt 550 550 550 550

 
 
Resume: 
Med henblik på styrkelse af den mentale sundhed og styrkelse af indsatsen mod fraværet 
hos elever i udskolingen samt øget vejledningsindsats, foreslås tilførsel af ressourcer til 
UU Sydfyn, så der kan opnormeres med en vejleder på fuld tid. 
 
Sagsfremstilling:  
Ved en opnormering af vejlederindsatsen med en ekstra stilling, vil det være muligt med 
langt større kontakt til de unge at styrke vejledningen samt have øget fokus på den 
mentale sundhed og elevernes trivsel, med henblik på blandt andet at mindske fraværet.  
 
En ekstra vejleder på fuld tid vil give mulighed for vejledning af de elever, der vurderes 
at have behov herfor (udover de 20%, som allerede i dag får særlig vejledning), og vil 
omfatte elever med behov herfor på alle kommunens skoler.  
Dog forventes det, at min. 50% af den ekstra indsats lægges på Nymarkskolen, som med 
sine ca. 680 elever har en meget stor andel af kommunens unge. 
 
Vejledningen vil have fokus på at styrke elevernes overgange til ungdomsuddannelser, at 
udvikle indsatser for de elever der er vurderet ikke-uddannelsesparate, samt at øge 
indsatsen for elever med komplekse problemstillinger. 
 
UU Sydfyn har jf. lovgivningen særligt fokus på de unge, der vurderes ikke 
uddannelsesparate. Kun denne gruppe modtager i dag individuel vejledning. 
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Alle unge i grundskolen modtager kollektiv vejledning, der foregår klassebaseret. 
 
Såfremt UU Sydfyn styrkes ressourcemæssigt, vil det være muligt at forstærke og udvide 
den igangværende indsats. Dette kunne blandt andet resultere i: 
 

• Individuel vejledning til flere elever, hvilket vil kunne medvirke til, at flere unge 
træffer ”det rigtige” valg” og ikke vælger om eller dropper ud efter påbegyndelse 
af ungdomsuddannelse 

• Mulighed for tættere samarbejde med lærere, ledelse og forældre ift. unge med 
trivselsproblematikker og dermed fastholdelse 

• Opgradering af det tværfaglige samarbejde vedrørende den unge med komplekse 
problemstillinger, fokus på uddannelsesperspektivet og sammenhæng 

• Udvidet mulighed for tættere lærer-, ledelses- og forældrekontakt, med henblik 
på at sikre koordination og sammenhæng 

• Øget samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv, øget 
vejledningsfagligt fokus på samarbejder og initiativer 

 
 
Påvirkning på andre områder:  
Indsatsen gælder kun for Svendborg Kommune og er dermed udover UU-centrets 
fælleskommunale indsats, der varetages for både Svendborg, Ærø og Langeland 
Kommuner.  
 
 
Økonomi:  
Udgiften til en ekstra UU-vejleder udgør 520.000 kr. Hertil kommer driftsomkostninger 
på 30.000 kr. til kørsel, IT m.v. 
 
 
 
Navn på tema: Forankring af ”Projekt Fritidsjob” i UU Sydfyn fra 2022 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 620 620 620
Anlæg
Finansiering

I alt 0 620 620 620

 
 
Resume: 
Svendborg Kommune og Den boligsociale helhedsplan, Aktive boligområder i Svendborg, 
modtager i årene 2018 – 2021 midler fra den A.P. Møllerske Støttefond til at 
videreudvikle og udbrede en helhedsorienteret fritidsjobindsats til hele Svendborg 
kommune. Projektet er primært målrettet 13-18 årige ikke uddannelsesparate unge. På 
baggrund af projektets nuværende overbevisende resultater foreslås tilførsel af 
ressourcer til ansættelse af en kommunal koordinator for fritidsjobindsatsen fra januar 
2022 og overslagsår, således at indsatsen kan fortsætte efter ophør af projektmidler. 
 
Sagsfremstilling: 
Projekt Fritidsjob bygger på erfaringerne fra årene 2016-2017 med pilotprojektet for 
fritidsjobambassadørordningen. I Projekt Fritidsjob er der fokus på hele Svendborg 
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Kommune, sådan at alle unge med behov herfor har muligheden for at blive understøttet 
i indsatsen med at få et fritidsjob. 
 
Som en væsentlig forudsætning for støtten fra den A.P. Møllerske Støttefond er Projekt 
Fritidsjob blevet etableret med en målrettet og flerstrenget strategi for forankring. Dette 
dels ved at projektledelsen af projektet er delt mellem UU Sydfyn og Fællessekretariatet i 
den boligsociale helhedsplan, og dels ved at Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 
løbende bidrager ind i projektet, og på denne måde er med til at binde tråde til de unge, 
som igennem deres fritidsjob får interesse for en erhvervsuddannelse. Den tværgående 
indsats er en stor styrke i det samlede projekt, hvor fritidsjobambassadørens rolle er den 
væsentligste.  
 
Projektets resultater: 
Projekt Fritidsjob har i årene 2018-2019 etableret og besat i alt 82 fritidsjobs. 
Hovedparten af disse unge fastholder jobbet i mere end 6 måneder. 14 af de 82 
etablerede jobs er blevet afbrudt pga. opsigelse eller fyring indenfor det første halve år. I 
det indledende pilotprojekt i 2016-2017 fik 60 unge et fritidsjob, og 44 af de unge blev 
fastholdt i jobbet i mere end 3 måneder. Projekt Fritidsjob er også lykkedes med at 
etablere et velfungerende netværk på 35 virksomheder, som har eller har haft en ung i 
fritidsjob og som fortsat er interesseret i samarbejde omkring rekruttering. 
 
Projektet er for nuværende udrullet og implementeret på Nymarkskolen, Issø-skolen og 
Stokkebækskolen, og vil fremadrettede også blive udrullet til alle udskolingsskoler i 
Svendborg Kommune. Dette vil ske i et tæt samarbejde mellem fritidsjobambassadører, 
UU-Sydfyn og skoleområdet. 
 
Unge som inddrages i Projekt Fritidsjob er unge som ofte har et ustabilt fremmøde i 
skolen, og som udviser tegn på mistrivsel. Fritidsjob rummer potentialet til at have en 
god indflydelse på netop disse unges start på og efterfølgende fastholdelse i uddannelse 
og beskæftigelse. Projekt Fritidsjob styrker således de unges uddannelses- og 
arbejdsmarkedskompetencer og bidrager til styrkelse af den unges selvtillid, etablering af 
netværk og forebyggelse af kriminalitet. 
 
Hvilende på Projekt Fritidsjobs nuværende resultater foreslås projektet forankret i 
Svendborg Kommune via ansættelse af en kommunal fritidsjobkoordinator. 
Fritidsjobkoordinatoren forankres i afdelingen UU Sydfyn under skole- og 
uddannelsesområdet. Den fysiske placering af fritidsjobkoordinatoren vil være i 
Svendborg Kommunes sammenhængende ungeindsats i Ungekontakten. Med dette afsæt 
vil det være fritidsjobkoordinatorens væsentligste opgave at koordinere 
fritidsjobindsatsen på tværs af UU-vejledere, skoler, øvrige kommunale forvaltninger, 
uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i hele kommunen. 
 
 
Påvirkning på andre områder: 
Ingen. 
 
 
Økonomi:  
Forslaget indebærer økonomi til en fuldtids koordinatorstilling inkl. svarende til 620.000 
kr. inkl. løn og driftsomkostninger fra januar 2022. Projekt Fritidsjobs bevilling fra den 
A.P. Møllerske støttefond udløber 31. december 2021. 
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Navn på tema: Tilførsel af ressourcer til Værestedet 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 400 400 400 400
Anlæg
Finansiering

I alt 400 400 400 400

 
 
Resume: 
Værestedet har i perioden 2011-2019 modtaget puljemidler til en 32 timers stilling samt 
ressourcer til forskellige aktiviteter. Værestedet har herefter reduceret 
medarbejdertimetallet tilsvarende. 
Økonomiudvalget har bedt administrationen om at udarbejde et budgettemaforslag til en 
fortsættelse af stillingen. 
 
Sagsfremstilling: 
Værestedet er en del af Svendborg Juniorklub og er placeret tæt ved Nymarkskolen i 
nybyggede faciliteter (ultimo 2017). Værestedet blev gjort permanent juni 2003 og er et 
åbent, uvisiteret tilbud til børn og unge i hele Svendborg i alderen 9 -17 år.  
Værestedet er efter ophør af puljemidler justeret i medarbejdertimer, så der pr. 1. 
september 2020 er ansat to pædagoger på 32t og en medhjælper på 10t. Værestedet har 
åbent hver eftermiddag og to aftener om ugen.  
 
Formål 
Værestedet vil med øgede ressourcer og flere voksne kunne skrue op for: 
 

• Flere typer af aktiviteter  
• Mulighed for at udnytte det musikstudie, som klubben tidligere har investeret i 
• Ture ud af huset 
• Bedre åbningstid  
• Ledsagelse til sport 
• Håndholdt social indsats for børn og unge med behov 

  
Indhold 
Værestedet praktiserer en fritids- og klubpædagogik, der er traditionel. Med flere midler 
vil klubben også kunne hjælpe børnene og de unge i deres øvrige liv, så vanskeligheder 
forebygges. Dette kunne for eksempel ske ved et øget samarbejde med skolen, SSP eller 
andre relevante parter. 
 
Mangfoldige læringsmiljøer 
Værestedet arbejder ind i rammen for mangfoldige læringsfælleskaber. Klubtilbuddet er 
med til at løfte denne opgave ved at skabe mulighed for, at alle børn og unge i deres 
fritid kan deltage i betydningsfulde og udviklende fællesskaber. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Udgiften til en pædagogisk medarbejder svarende til 32t udgør ca. 380.000 kr. 
Til aktiviteter foreslås et årligt beløb på 20.000 kr., samlet 400.000 kr. årligt. 
Den tidligere bevilling fra puljemidler var på 444.000 kr. årligt. 
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Navn på tema: Klippekortsordning/fleksible moduler i SFO 
 
Forslag 1: 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 1.700 1.700 1.700 1.700
Anlæg
Finansiering

I alt 1.700 1.700 1.700 1.700

 
Forslag 2: 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 1.500 1.500 1.500 1.500
Anlæg
Finansiering

I alt 1.500 1.500 1.500 1.500

 
Forslag 3: 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 1.200 1.200 1.200 1.200
Anlæg
Finansiering

I alt 1.200 1.200 1.200 1.200

 
Resume: 
Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen om at udarbejde forslag til en 
klippekortsordning samt evt. supplerende moduler på SFO-området.  
Der er derfor udarbejdet 3 forslag, som skal ses som et supplement til de to moduler, 
som SFO allerede tilbyder i kommunen. 
 
Sagsfremstilling: 
I de kommunale SFOér er der i dag to moduler; Morgenmodul og Heldagsmodul. 
Pr. 5. sept. 2019 var der 1594 børn indmeldt i SFO, heraf 22 på morgenmodul. 
Forældrebetalingen i 2020 er hhv. 1707 kr./md. for heldagsmodul og 737 kr./md. for 
morgenmodul. Juli måned er betalingsfri. 
 
Heldagsmodulet dækker morgen- og eftermiddagspasning samt i alle ferier. Åbningstiden 
er 22 ¼ time pr. uge i skoleuger og hele dagen i ferierne. 
Der er ferieopsamling i 2 uger i sommerferien og i juleferien. 
Den enkelte SFO tilrettelægger selv sin åbningstid, men generelt er åbningstiden typisk 
kl. 6.30-8.00 og 13.00(13.30)-16.30, afhængigt af skolernes møde- og ringetider. 
 
Administrationen har udarbejdet 3 forslag, som skal ses som supplement til de to 
eksisterende moduler: 
 
Forslag 1 
Klippekortsmodulet dækker pasning 8 faste dage om måneden, svarende til 2 
faste dage om ugen. De 8 dage aftales med SFO’en, så de ligger fast. Dagene skal være 
de samme ugedage hver uge. Klippekortsmodulet dækker pasning på de valgte dage i 
skolefrie uger f.eks. sommerferie, efterårsferie og vinterferie. I skolefrie uger dækker 
klippekortsmodulet hele dage. Klippekortsmodulet kan opsiges/ændres med en måneds 
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varsel. 
Foreslået forældrebetaling: 850 kr. pr. måned i 11 måneder (Niveau svarende til Assens 
Kommune)  
 
 
Forslag 2 
Klippekortsmodulet er et deltidsmodul, der dækker pasning i SFO frem til kl. 
15.30. Klippekortsmodulet dækker pasning i skolefrie uger f.eks. sommerferie, 
efterårsferie og vinterferie. I skolefrie uger dækker klippekortsmodulet pasning hele 
dage. Klippekortsmodulet kan opsiges/ændres med en måneds varsel. 
Foreslået forældrebetaling: 75 % af et heldagsmodul, svarende til 1.280 kr. pr. måned i 
11 måneder (2020-takst) 
 
Forslag 3 
Et klippekort med 10 timers deltagelse i SFO. Klippekortet kan bruges også i 
skolefrie uger f.eks. sommerferie, efterårsferie og vinterferie. Når der ikke er flere klip 
købes et nyt klippekort. 
Foreslået forældrebetaling: 450 kr. pr. klippekort med 10 timer. 
 
 
I Svendborg Kommune vælger en høj andel på ca. 88% at benytte SFO. 
I foråret 2020 har der, grundet Covid19 været et markant lavere fremmøde på ca. 30-
50% af de indmeldte børn. 
 
Flere valgmuligheder i form af flere moduler kan: 
 

• Øge fleksibiliteten i brug af SFO for forældre og børn  
• Åbne op for en billigere deltagelse i SFO end Heldagsmodul.  

 
Ved et eller flere fleksible moduler, vil der være behov for yderligere fokus på 
tilrettelæggelsen af aktiviteterne i SFO for at give alle børn gode deltagelsesmuligheder i 
fællesskaberne. 
Administrationen anbefaler derfor, at SFO fortsat får nuværende 
heldagsressourcetildeling pr. barn, uanset hvilket modul barnet er indmeldt på, da 
fleksible moduler gør det svært at tilpasse personale efter det varierende behov. 
 
Merudgiften til de 3 forslag vil dermed udgøre den beregnede mindreindtægt fra 
forældrebetalingen. 
 
Derudover må der påregnes øget administration, primært ved forslag 3.  
 
Påvirkning på andre områder: 
Forslaget medfører øgede udgifter til administration på 0,1 mio kr. af ind- og udmelding 
af SFO samt administration af søskenderabat og fripladser.  
 
Økonomi:  
I alle 3 forslag tildeles SFOen budget svarende til en fuldtidsplads. Taksten for en 
heldagsplads påvirkes ikke af en eventuel klippekortsordning. Det vil sige at en eventuel 
klippekortsløsning ikke forhøjer prisen for et heldagsmodul og den samlede 
forældrebetalingsandel dermed vil falde fra de 91,7% den er i dag. Der vil være en 
mindreindtægt fra forældrebetaling, samt en mindreudgift til økonomisk friplads og 
søskendetilskud. 
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Nedenfor ses de økonomiske konsekvenser af hvert forslag. Forslagene er beregnet med 
udgangspunkt i beregningerne for budget 2020.  
 
Forslag 1: Det forudsættes, at 20% vælger dette modul i stedet for heldagsmodul. 
Hermed forventes en samlet mindreindtægt på i alt 1,6 mio. kr. årligt. Samtidig falder 
den samlede forældrebetalingsandel til ca. 83%  
 
Forslag 2: Det forudsættes, at 35% vælger dette modul i stedet for heldagsmodul. 
Hermed forventes en samlet mindreindtægt på i alt 1,4 mio. kr. årligt. Samtidig falder 
den samlede forældrebetalingsandel til ca. 84%  
 
Forslag 3: Det forudsættes, at 150 børn benytter dette modul (1 klippekort pr. barn pr. 
måned) i stedet for heldagsmodul. 
Hermed forventes en samlet mindreindtægt på i alt 1,1 mio. kr. årligt. Samtidig falder 
den samlede forældrebetalingsandel til ca. 85%  
 
Herudover vil der være øgede udgifter til administration på forventeligt 0,1 mio. kr. 
årligt. 
 
Da meget få kommuner har deltids- og klippekortsmoduler er ovenstående 
forudsætninger baseret på et skøn, og vil kunne afvige væsentligt. 
Der er ikke regnet på en kombination af flere forslag. 
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Navn på tema: Forslag til justeringer af ressourcetildeling til skolerne. Forslag 1. 
Der er udarbejdet 4 forslag, som hver præsenteres med samme overordnede beskrivelse. 
 
Klassedeling ved 26 elever mod de nuværende 28. Nuværende ressourcetildelingsbeløb 
pr. elev anvendes fortsat. 
 
Forslag 1: 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 1.620 3.889 3.889 3.889
Anlæg
Finansiering

I alt 1.620 3.889 3.889 3.889

 
 
Resume: 
Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen udarbejde forslag til justering af 
ressourcetildelingen på almentildeling for skolerne. 
Der er udarbejdet 4 forslag; Forslag 1 og 2, hvor klasserne deles ved elev nr. 26 mod i 
dag elev nr. 28. 
Forslag 3 og 4 med fortsat klassedeling ved 28 elever. 
Der er udarbejdet et særskilt budgettema for hvert af de 4 forslag, som skal ses i 
sammenhæng med de øvrige 3 forslag. 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
Overordnet beskrivelse: 
 

I forbindelse med besluttede besparelser i budget 2019, en ufinansieret garantitildeling 
og faldende elevtal blev ressourcetildelingsmodellen for skolernes almenbudget ændret 
med virkning fra 1. august 2019.  
Modellen er baseret på en differentieret elevtildeling, således at der med en 
klassestørrelse på 16 elever er givet en grundtildeling, der dækker undervisningen inkl. 
råderum til vikar m.v. 
I den forbindelse blev princippet for klassedeling ændret, så det sker ved elev nr. 28, 
mod en tidligere maksimalt klassestørrelse på 26 elever. Samtidig blev det besluttet, at 
elev nr. 27 og 28 udløser en højere ressourcetildeling jf. nedenstående oversigt. 
 

  

Beløb pr. 

elev  

ved første 

16 elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 17-26 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 27-28 

elever 

Inkl. 

råderum 

Tildeling 

pr. klasse 

ved 16 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 20 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 24 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 26 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 28 

elever 

Nuværende 

model 

0.-3. klasse 43.700 8.740 74.740 699.195 734.154 769.114 786.594 936.075 

4.-6. klasse 52.324 10.465 89.491 837.189 879.049 920.908 941.838 1.120.821 

7.-9. klasse 56.789 11.358 97.128 908.630 954.062 999.493 1.022.209 1.216.465 

10. klasse 42.555 8.511 72.782 680.874 714.917 748.961 765.983 911.547 

 

Udover den differentierede elevtildeling som udgør 188 mio. kr. tildeles skolerne øvrige 
ressourcer til bl.a. mangfoldige læringsmiljøer, idrætsskoler, ledelse/administration, 
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fællestid 0.-3. kl. og matrikeltillæg mv., svarende til 93 mio. kr. 
Skole og Uddannelse har udarbejdet 4 forslag til justeringer af nuværende 
ressourcetildelingsmodel. 
Det grundlæggende princip med en differentieret elevtildeling indgår i samtlige forslag og 
forslagene indeholder ikke den øvrige ressourcetildeling til skolerne. 
 
Klassedeling ved hhv. 26 og 28 elever. 

Indledningsvist vises et overblik over elevtal, fordeling af klasser ved deling ved 
henholdsvis 26 og 28 elever, samt det forventede antal elev nr. 27 og 28 de kommende 
år. Alle tal på baggrund af elevtalsprognosen maj 2020. 
 

Elev nr. 27 

og 28 i 

klassen 

Antal 
Elev 

nr. 27 

Elev 

nr. 28 

Antal 

elever i alt  

Antal 

klasser i 

alt  

Maksimalt antal 

klasser m. 27 

eller 28 elever 

Maksimalt antal klasser med 27/28 elever, fordelt på 

flg. skoler: 

2020/2021 18 13 5      4.855  222 13 Rantz. 5, Tåsinge:3, Ørkild: 5 klasser 

2021/2022 35 23 12          4.764  214 23 
Nymark: 4, Rantz. 7, Skårup: 1, Stokkebæk: 4, Tved: 2, 

Vestermark: 1, Ørkild: 4 klasser 

2022/2023 32 24 8          4.702  215 24 
Nymark: 13, Skårup: 2, Stokkebæk: 1, Tåsinge: 2, 

Vestermark: 1, Ørkild: 5 klasser 

Da elevtalsprognosen bygger på historik i søgemønstre i forhold til frit skolevalg, vil der 
være afvigelser på især klasseniveau, hvilket vil få betydning for det reelle antal af elev 
nr. 27 og 28 i de faktiske skoleår. Tallet kan derfor variere noget. 
 
Nedenstående oversigt viser antal elever pr. klasse ved deling ved hhv. 28 og 26 elever 
for skoleåret 2021/2022. 
En ændring af klassedeling ved 26 elever i stedet for nuværende 28 elever vil betyde 11 
klasser mere. 
 
Klassedeling v. 28 elever: 
2021/2022 Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 28 elever       

Elevtal 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt 

Issø-skolen 21 18 18 17 17 15 22 24 19 19 0 18,80 

Nymarkskolen 0 0 0 0 0 0 0 24 26 27 24 25,21 

Rantzausminde Skole 27 23 18 16 19 23 25 28 27 26 0 23,43 

Skårup Skole 28 23 26 16 21 22 17 18 20 20 0 20,18 

Stokkebækskolen 15 16 17 20 23 23 21 28 28 21 0 20,90 

Thurø Skole 21 21 21 26 21 19 22 0 0 0 0 21,21 

Tved Skole 22 23 23 21 22 26 28 0 0 0 0 23,20 

Tåsingeskolen 21 20 21 23 22 20 23 22 23 25 0 22,06 

Vestermarkskolen 28 18 23 21 25 17 26 26 19 19 0 21,43 

Vestre Skole 26 22 23 24 25 20 22 0 0 0 0 22,87 

Ørkildskolen 23 24 26 28 25 22 23 0 0 0 0 24,26 

I alt            22,26 

Antal klasser 19 19 20 22 21 24 22 21 22 20 4 214 
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Klassedeling ved 26 elever: 
2021/2022 Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 26 elever           

Elevtal 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt 

Issø-skolen 21 18 18 17 17 15 22 24 19 19 0 18,80 

Nymarkskolen 0 0 0 0 0 0 0 24 26 23 24 24,20 

Rantzausminde Skole 14 23 18 16 19 23 25 21 21 26 0 20,50 

Skårup Skole 14 23 26 16 21 22 17 18 20 20 0 19,06 

Stokkebækskolen 15 16 17 20 23 23 21 18 18 21 0 19,00 

Thurø Skole 21 21 21 26 21 19 22 0 0 0 0 21,21 

Tved Skole 22 23 23 21 22 26 19 0 0 0 0 21,75 

Tåsingeskolen 21 20 21 23 22 20 23 22 23 25 0 22,06 

Vestermarkskolen 14 18 23 21 25 17 26 26 19 19 0 20,00 

Vestre Skole 26 22 23 24 25 20 22 0 0 0 0 22,87 

Ørkildskolen 23 24 20 21 25 22 23 0 0 0 0 22,32 

I alt            21,17 

Antal klasser 22 19 21 23 21 24 23 23 24 21 4 225 

 
 
Forslag 1  

Klassedeling v. 26 elever.  

Ressourcetildelingsbeløb pr. elev uændret ift. nuværende ressourcetildeling. 

 

Modellen koster 3,9 mio. kr. årligt og giver 11 yderligere klasser. Dvs. at skolerne får 
gennemsnitligt 354.000 kr. til at oprette en ekstra klasse. 
Skolerne vil dermed opleve et samlet lavere økonomisk råderum. 
 

  Ny tildeling 

Forskel til nuværende 

tildeling 

  

Beløb pr. elev  

ved første 16 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved 17-26 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved første 16 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved 17-26 

elever 

Inkl. råderum 

0.-3. klasse 43.700 8.740 0 0 

4.-6. klasse 52.324 10.465 0 0 

7.-9. klasse 56.789 11.358 0 0 

10. klasse 42.555 8.511 0 0 
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Skoleår 2021/2022 

Forskel 

budget kr. Forskel i pct.  

Forskel antal 

klasser 

Beløb pr. 

ekstra klasse - 

gns. 

Issø-skolen 0 0,0% 0   

Nymarkskolen 383.823 1,6% 1 383.823 

Rantzausminde Skole 914.663 4,4% 3 304.888 

Skårup Skole 287.516 1,9% 1 287.516 

Stokkebækskolen 939.187 5,1% 2 469.594 

Thurø Skole 0 0,0% 0   

Tved Skole 353.645 2,7% 1 353.645 

Tåsingeskolen 0 0,0% 0   

Vestermarkskolen 287.516 2,2% 1 287.516 

Vestre Skole 0 0,0% 0   

Ørkildskolen 722.708 3,5% 2 361.354 

I alt 3.889.059 2,0% 11 353.551 

 

  

Beløb pr. 

elev  

ved første 

16 elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 17-24 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 25-26 

elever 

Inkl. 

råderum 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 16 

elever 

Ny model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 20 

elever 

Ny model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 24 

elever 

Ny model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 26 

elever 

Ny model 

0.-3. klasse 43.700 8.740 8.740 699.195 734.154 769.114 786.594 

4.-6. klasse 52.324 10.465 10.465 837.189 879.049 920.908 941.838 

7.-9. klasse 56.789 11.358 11.358 908.630 954.062 999.493 1.022.209 

10. klasse 42.555 8.511 8.511 680.874 714.917 748.961 765.983 

 
Økonomi:  
 
Forslaget koster 3,9 mio. kr. årligt. 
Med ikrafttræden pr. 1. august 2021 udgør 1. år 5/12, svarende til 1,6 mio. kr. 
 
Der er anvendt elevtalsprognosen for 2020 med skoleåret 2021/22 som basis samt 
tildelingsmodellen for skoleåret 2020/21. 
 
Den nuværende ressourcetildelingsmodel er udviklet til at skulle rumme skoler med både 
høje og lave klassekvotienter – primært indenfor intervallet 16-28 elever. 
Ressourcetildelingen til elev nr. 27 og 28 udløser et markant større beløb pr. elev end i 
de øvrige intervaller. 
 
De primære formål med nuværende model: 

- Give skolerne størst mulig fleksibilitet indenfor eget budget 
- Give skolerne et mere ensartet økonomisk råderum 
- Muliggøre flere tolærer-timer/holddeling i klasser med høj klassekvotient 
- Give det samlede område bedst mulig udnyttelse af den økonomiske ramme 

 
Forslag 1 betyder: 

- At skolerne skal oprette 11 ekstra klasser til en gennemsnitligt pris på 354.000 kr. 
pr. klasse årligt. 

- De skoler, der skal oprette flere klasser får dermed lavere økonomisk råderum. 
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- Forslaget giver skolerne mindre fleksibilitet – økonomisk og dermed også 
pædagogisk. 

- Forslaget giver skolerne mere uensartet råderum. 
 
 
 
 
Navn på tema: Forslag til justeringer af ressourcetildeling til skolerne. Forslag 2. 
Der er udarbejdet 4 forslag, som hver præsenteres med samme overordnede beskrivelse. 
 
Klassedeling ved 26 elever mod de nuværende 28.  
Elev nr. 25 og 26 tildeles samme beløb som elev nr. 27 og 28 i nuværende model. 
 
Forslag 1: 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 3.162 7.589 7.589 7.589
Anlæg
Finansiering

I alt 3.162 7.589 7.589 7.589

 
 
Resume: 
Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen udarbejde forslag til justering af 
ressourcetildelingen på almentildeling for skolerne. 
Der er udarbejdet 4 forslag; Forslag 1 og 2, hvor klasserne deles ved elev nr. 26 mod i 
dag elev nr. 28. 
Forslag 3 og 4 med fortsat klassedeling ved 28 elever. 
Der er udarbejdet et særskilt budgettema for hvert af de 4 forslag, som skal ses i 
sammenhæng med de øvrige 3 budgettemaer. 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
Overordnet beskrivelse: 

I forbindelse med besluttede besparelser i budget 2019, en ufinansieret garantitildeling 
og faldende elevtal blev ressourcetildelingsmodellen for skolernes almenbudget ændret 
med virkning fra 1. august 2019.  
Modellen er baseret på en differentieret elevtildeling, således at der med en 
klassestørrelse på 16 elever er givet en grundtildeling, der dækker undervisningen inkl. 
råderum til vikar m.v. 
I den forbindelse blev princippet for klassedeling ændret, så det sker ved elev nr. 28, 
mod en tidligere maksimalt klassestørrelse på 26 elever. Samtidig blev det besluttet, at 
elev nr. 27 og 28 udløser en højere ressourcetildeling jf. nedenstående oversigt. 
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Beløb pr. 

elev  

ved første 

16 elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 17-26 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 27-28 

elever 

Inkl. 

råderum 

Tildeling 

pr. klasse 

ved 16 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 20 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 24 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 26 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 28 

elever 

Nuværende 

model 

0.-3. klasse 43.700 8.740 74.740 699.195 734.154 769.114 786.594 936.075 

4.-6. klasse 52.324 10.465 89.491 837.189 879.049 920.908 941.838 1.120.821 

7.-9. klasse 56.789 11.358 97.128 908.630 954.062 999.493 1.022.209 1.216.465 

10. klasse 42.555 8.511 72.782 680.874 714.917 748.961 765.983 911.547 

 

 
Udover den differentierede elevtildeling som udgør 188 mio. kr. tildeles skolerne øvrige 
ressourcer til bl.a. mangfoldige læringsmiljøer, idrætsskoler, ledelse/administration, 
fællestid 0.-3. kl. og matrikeltillæg mv., svarende til 93 mio. kr. 
Skole og Uddannelse har udarbejdet 4 forslag til justeringer af nuværende 
ressourcetildelingsmodel. 
Det grundlæggende princip med en differentieret elevtildeling indgår i samtlige forslag og 
forslagene indeholder ikke den øvrige ressourcetildeling til skolerne. 
 
 

Klassedeling ved hhv. 26 og 28 elever. 

Indledningsvist vises et overblik over elevtal, fordeling af klasser ved deling ved 
henholdsvis 26 og 28 elever, samt det forventede antal elev nr. 27 og 28 de kommende 
år. Alle tal på baggrund af elevtalsprognosen maj 2020. 
 

Elev nr. 27 

og 28 i 

klassen 

Antal 
Elev 

nr. 27 

Elev 

nr. 28 

Antal 

elever i alt  

Antal 

klasser i 

alt  

Maksimalt antal 

klasser m. 27 

eller 28 elever 

Maksimalt antal klasser med 27/28 elever, fordelt på 

flg. skoler: 

2020/2021 18 13 5      4.855  222 13 Rantz. 5, Tåsinge:3, Ørkild: 5 klasser 

2021/2022 35 23 12          4.764  214 23 
Nymark: 4, Rantz. 7, Skårup: 1, Stokkebæk: 4, Tved: 2, 

Vestermark: 1, Ørkild: 4 klasser 

2022/2023 32 24 8          4.702  215 24 
Nymark: 13, Skårup: 2, Stokkebæk: 1, Tåsinge: 2, 

Vestermark: 1, Ørkild: 5 klasser 

Da elevtalsprognosen bygger på historik i søgemønstre i forhold til frit skolevalg, vil der 
være afvigelser på især klasseniveau, hvilket vil få betydning for det reelle antal af elev 
nr. 27 og 28 i de faktiske skoleår. Tallet kan derfor variere noget. 
 
Nedenstående oversigt viser antal elever pr. klasse ved deling ved hhv. 28 og 26 elever 
for skoleåret 2021/2022. 
En ændring af klassedeling ved 26 elever i stedet for nuværende 28 elever vil betyde 11 
klasser mere. 
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Klassedeling v. 28 elever: 
2021/2022 Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 28 elever       

Elevtal 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt 

Issø-skolen 21 18 18 17 17 15 22 24 19 19 0 18,80 

Nymarkskolen 0 0 0 0 0 0 0 24 26 27 24 25,21 

Rantzausminde Skole 27 23 18 16 19 23 25 28 27 26 0 23,43 

Skårup Skole 28 23 26 16 21 22 17 18 20 20 0 20,18 

Stokkebækskolen 15 16 17 20 23 23 21 28 28 21 0 20,90 

Thurø Skole 21 21 21 26 21 19 22 0 0 0 0 21,21 

Tved Skole 22 23 23 21 22 26 28 0 0 0 0 23,20 

Tåsingeskolen 21 20 21 23 22 20 23 22 23 25 0 22,06 

Vestermarkskolen 28 18 23 21 25 17 26 26 19 19 0 21,43 

Vestre Skole 26 22 23 24 25 20 22 0 0 0 0 22,87 

Ørkildskolen 23 24 26 28 25 22 23 0 0 0 0 24,26 

I alt            22,26 

Antal klasser 19 19 20 22 21 24 22 21 22 20 4 214 

 
Klassedeling ved 26 elever: 
2021/2022 Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 26 elever           

Elevtal 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt 

Issø-skolen 21 18 18 17 17 15 22 24 19 19 0 18,80 

Nymarkskolen 0 0 0 0 0 0 0 24 26 23 24 24,20 

Rantzausminde Skole 14 23 18 16 19 23 25 21 21 26 0 20,50 

Skårup Skole 14 23 26 16 21 22 17 18 20 20 0 19,06 

Stokkebækskolen 15 16 17 20 23 23 21 18 18 21 0 19,00 

Thurø Skole 21 21 21 26 21 19 22 0 0 0 0 21,21 

Tved Skole 22 23 23 21 22 26 19 0 0 0 0 21,75 

Tåsingeskolen 21 20 21 23 22 20 23 22 23 25 0 22,06 

Vestermarkskolen 14 18 23 21 25 17 26 26 19 19 0 20,00 

Vestre Skole 26 22 23 24 25 20 22 0 0 0 0 22,87 

Ørkildskolen 23 24 20 21 25 22 23 0 0 0 0 22,32 

I alt            21,17 

Antal klasser 22 19 21 23 21 24 23 23 24 21 4 225 

 
 

 

Forslag 2 

Klassedeling v. 26 elever.  
Ressourcetildelingsbeløb pr. elev nr. 25-26 svarer til det høje beløb som elev nr. 27-28 
får i nuværende model.  
Modellen koster 7,6 mio. kr. årligt og giver 11 yderligere klasser. Dvs. at skolerne får 
gennemsnitligt 690.000 kr. til at oprette en ekstra klasse. Der er meget stor variation i 
det beløb skolerne vil få til de ekstra klasser, og en del skoler vil opleve et lavere 
økonomisk råderum. 
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  Ny tildeling Forskel til nuværende tildeling 

  

Beløb pr. elev  

ved første 16 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved 17-24 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved 25-26 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved første 16 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved 17-24 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved 25-26 

elever 

Inkl. råderum 

0.-3. klasse 43.700 8.740 74.740 0 0 66.000 

4.-6. klasse 52.324 10.465 89.491 0 0 79.027 

7.-9. klasse 56.789 11.358 97.128 0 0 85.770 

10. klasse 42.555 8.511 72.782 0 0 64.271 

 

 

Skoleår 2021/2022 

Forskel 

budget kr. Forskel i pct. 

Forskel antal 

klasser 

Beløb pr. 

ekstra klasse - 

gns. 

Issø-skolen 0 0,0% 0   

Nymarkskolen 1.584.606 6,3% 1 1.584.606 

Rantzausminde Skole 1.508.311 7,0% 3 502.770 

Skårup Skole 419.517 2,8% 1 419.517 

Stokkebækskolen 939.187 5,1% 2 469.594 

Thurø Skole 198.001 1,7% 0   

Tved Skole 669.751 5,0% 1 669.751 

Tåsingeskolen 171.540 0,6% 0   

Vestermarkskolen 781.906 5,9% 1 781.906 

Vestre Skole 356.054 2,8% 0   

Ørkildskolen 959.788 4,6% 2 479.894 

I alt 7.588.662 3,9% 11 689.878 

 

  

Beløb pr. 

elev  

ved første 16 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 17-24 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 25-26 

elever 

Inkl. råderum 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 16 elever 

Ny model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 20 elever 

Ny model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 24 elever 

Ny model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 26 elever 

Ny model 

0.-3. klasse 43.700 8.740 74.740 699.195 734.154 769.114 918.595 

4.-6. klasse 52.324 10.465 89.491 837.189 879.049 920.908 1.099.891 

7.-9. klasse 56.789 11.358 97.128 908.630 954.062 999.493 1.193.749 

10. klasse 42.555 8.511 72.782 680.874 714.917 748.961 894.525 

 
Økonomi:  
 
Forslaget koster 7,6 mio. kr. årligt. 
Med ikrafttræden pr. 1. august 2021 udgør 1. år 5/12, svarende til 3,2 mio. kr. 
 
Der er anvendt elevtalsprognosen for 2020 med skoleåret 2021/22 som basis samt 
tildelingsmodellen for skoleåret 2020/21. 
 
Den nuværende ressourcetildelingsmodel er udviklet til at skulle rumme skoler med både 
høje og lave klassekvotienter – primært indenfor intervallet 16-28 elever. 
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Ressourcetildelingen til elev nr. 27 og 28 udløser et markant større beløb pr. elev end i 
de øvrige intervaller. 
 
De primære formål med nuværende model: 

- Give skolerne størst mulig fleksibilitet indenfor eget budget 
- Give skolerne et mere ensartet økonomisk råderum 
- Muliggøre flere tolærer-timer/holddeling i klasser med høj klassekvotient 
- Give det samlede område bedst mulig udnyttelse af den økonomiske ramme 

 
Forslag 2 betyder: 

- At skolerne skal oprette 11 ekstra klasser til en gennemsnitligt pris på 690.000 kr. 
pr. klasse årligt.  

- Tildelingen er meget uens, og betyder, at næsten alle skoler, der skal oprette flere 
klasser dermed får lavere økonomisk råderum. 

- Nymarkskolen får et stort beløb til en ekstra klasse – den handlemulighed (med 
oprettelse af en ekstra klasse) gives indenfor nuværende ressourcemodel. 

- Forslaget giver skolerne mindre fleksibilitet – økonomisk og dermed også 
pædagogisk. 

- Forslaget giver skolerne mere uensartet råderum. 
 
 
 
Navn på tema: Forslag til justeringer af ressourcetildeling til skolerne. Forslag 3. 
Der er udarbejdet 4 forslag, som hver præsenteres med samme overordnede beskrivelse. 
 
Klassedeling ved 28 elever (som i nuværende model) 
Tildelingen til elev nr. 25 og 26 øges med 600% ift. nuværende model. 
 
Forslag 1: 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 2.625 6.315 6.315 6.315
Anlæg
Finansiering

I alt 2.625 6.315 6.315 6.315

 
 
Resume: 
Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen udarbejde forslag til justering af 
ressourcetildelingen på almentildeling for skolerne. 
Der er udarbejdet 4 forslag; Forslag 1 og 2, hvor klasserne deles ved elev nr. 26 mod i 
dag elev nr. 28. 
Forslag 3 og 4 med fortsat klassedeling ved 28 elever. 
Der er udarbejdet et særskilt budgettema for hvert af de 4 forslag, som skal ses i 
sammenhæng med de øvrige 3 budgettemaer. 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
Overordnet beskrivelse: 

I forbindelse med besluttede besparelser i budget 2019, en ufinansieret garantitildeling 
og faldende elevtal blev ressourcetildelingsmodellen for skolernes almenbudget ændret 
med virkning fra 1. august 2019.  
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Modellen er baseret på en differentieret elevtildeling, således at der med en 
klassestørrelse på 16 elever er givet en grundtildeling, der dækker undervisningen inkl. 
råderum til vikar m.v. 
I den forbindelse blev princippet for klassedeling ændret, så det sker ved elev nr. 28, 
mod en tidligere maksimalt klassestørrelse på 26 elever. Samtidig blev det besluttet, at 
elev nr. 27 og 28 udløser en højere ressourcetildeling jf. nedenstående oversigt. 
 

  

Beløb pr. 

elev  

ved første 

16 elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 17-26 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 27-28 

elever 

Inkl. 

råderum 

Tildeling 

pr. klasse 

ved 16 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 20 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 24 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 26 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 28 

elever 

Nuværende 

model 

0.-3. klasse 43.700 8.740 74.740 699.195 734.154 769.114 786.594 936.075 

4.-6. klasse 52.324 10.465 89.491 837.189 879.049 920.908 941.838 1.120.821 

7.-9. klasse 56.789 11.358 97.128 908.630 954.062 999.493 1.022.209 1.216.465 

10. klasse 42.555 8.511 72.782 680.874 714.917 748.961 765.983 911.547 

 

 
Udover den differentierede elevtildeling som udgør 188 mio. kr. tildeles skolerne øvrige 
ressourcer til bl.a. mangfoldige læringsmiljøer, idrætsskoler, ledelse/administration, 
fællestid 0.-3. kl. og matrikeltillæg mv., svarende til 93 mio. kr. 
Skole og Uddannelse har udarbejdet 4 forslag til justeringer af nuværende 
ressourcetildelingsmodel. 
Det grundlæggende princip med en differentieret elevtildeling indgår i samtlige forslag og 
forslagene indeholder ikke den øvrige ressourcetildeling til skolerne. 
 
 

Klassedeling ved hhv. 26 og 28 elever. 

Indledningsvist vises et overblik over elevtal, fordeling af klasser ved deling ved 
henholdsvis 26 og 28 elever, samt det forventede antal elev nr. 27 og 28 de kommende 
år. Alle tal på baggrund af elevtalsprognosen maj 2020. 
 

Elev nr. 27 

og 28 i 

klassen 

Antal 
Elev 

nr. 27 

Elev 

nr. 28 

Antal 

elever i alt  

Antal 

klasser i 

alt  

Maksimalt antal 

klasser m. 27 

eller 28 elever 

Maksimalt antal klasser med 27/28 elever, fordelt på 

flg. skoler: 

2020/2021 18 13 5      4.855  222 13 Rantz. 5, Tåsinge:3, Ørkild: 5 klasser 

2021/2022 35 23 12          4.764  214 23 
Nymark: 4, Rantz. 7, Skårup: 1, Stokkebæk: 4, Tved: 2, 

Vestermark: 1, Ørkild: 4 klasser 

2022/2023 32 24 8          4.702  215 24 
Nymark: 13, Skårup: 2, Stokkebæk: 1, Tåsinge: 2, 

Vestermark: 1, Ørkild: 5 klasser 

Da elevtalsprognosen bygger på historik i søgemønstre i forhold til frit skolevalg, vil der 
være afvigelser på især klasseniveau, hvilket vil få betydning for det reelle antal af elev 
nr. 27 og 28 i de faktiske skoleår. Tallet kan derfor variere noget. 
 
 
Nedenstående oversigt viser antal elever pr. klasse ved deling ved hhv. 28 og 26 elever 
for skoleåret 2021/2022. 
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En ændring af klassedeling ved 26 elever i stedet for nuværende 28 elever vil betyde 11 
klasser mere. 

 

Klassedeling v. 28 elever: 
2021/2022 Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 28 elever       

Elevtal 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt 

Issø-skolen 21 18 18 17 17 15 22 24 19 19 0 18,80 

Nymarkskolen 0 0 0 0 0 0 0 24 26 27 24 25,21 

Rantzausminde Skole 27 23 18 16 19 23 25 28 27 26 0 23,43 

Skårup Skole 28 23 26 16 21 22 17 18 20 20 0 20,18 

Stokkebækskolen 15 16 17 20 23 23 21 28 28 21 0 20,90 

Thurø Skole 21 21 21 26 21 19 22 0 0 0 0 21,21 

Tved Skole 22 23 23 21 22 26 28 0 0 0 0 23,20 

Tåsingeskolen 21 20 21 23 22 20 23 22 23 25 0 22,06 

Vestermarkskolen 28 18 23 21 25 17 26 26 19 19 0 21,43 

Vestre Skole 26 22 23 24 25 20 22 0 0 0 0 22,87 

Ørkildskolen 23 24 26 28 25 22 23 0 0 0 0 24,26 

I alt            22,26 

Antal klasser 19 19 20 22 21 24 22 21 22 20 4 214 

 
Klassedeling ved 26 elever: 
2021/2022 Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 26 elever           

Elevtal 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt 

Issø-skolen 21 18 18 17 17 15 22 24 19 19 0 18,80 

Nymarkskolen 0 0 0 0 0 0 0 24 26 23 24 24,20 

Rantzausminde Skole 14 23 18 16 19 23 25 21 21 26 0 20,50 

Skårup Skole 14 23 26 16 21 22 17 18 20 20 0 19,06 

Stokkebækskolen 15 16 17 20 23 23 21 18 18 21 0 19,00 

Thurø Skole 21 21 21 26 21 19 22 0 0 0 0 21,21 

Tved Skole 22 23 23 21 22 26 19 0 0 0 0 21,75 

Tåsingeskolen 21 20 21 23 22 20 23 22 23 25 0 22,06 

Vestermarkskolen 14 18 23 21 25 17 26 26 19 19 0 20,00 

Vestre Skole 26 22 23 24 25 20 22 0 0 0 0 22,87 

Ørkildskolen 23 24 20 21 25 22 23 0 0 0 0 22,32 

I alt            21,17 

Antal klasser 22 19 21 23 21 24 23 23 24 21 4 225 

 
 
 

Forslag 3 

Klassedeling v. 28 elever.  
Ressourcetildelingsbeløb pr. elev nr. 25-26 øges med 600% i forhold til nuværende 
model. 
Modellen koster  6,3 mio. kr. årligt og har uændret antal klasser i forhold til nuværende 
model.  
Modellen tilgodeser primært skoler med høje klassekvotienter, og der er derfor meget 
stor forskel på hvordan budgettet vil blive fordelt. 
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  Ny tildeling Forskel til nuværende tildeling 

  

Beløb pr. 

elev  

ved første 

16 elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 17-24 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 25-26 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 27-28 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved første 

16 elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 17-24 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 25-26 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 27-28 

elever 

Inkl. 

råderum 

0.-3. klasse 43.700 8.740 61.180 74.740 0 0 52.440 0 

4.-6. klasse 52.324 10.465 73.254 89.491 0 0 62.789 0 

7.-9. klasse 56.789 11.358 79.505 97.128 0 0 68.147 0 

10. klasse 42.555 8.511 59.576 72.782 0 0 51.066 0 

 

Skoleår 2021/2022 

Forskel 

budget kr. Forskel i pct. 

Issø-skolen 0 0,0% 

Nymarkskolen 1.771.829 7,0% 

Rantzausminde Skole 1.394.319 6,5% 

Skårup Skole 209.758 1,4% 

Stokkebækskolen 545.178 3,0% 

Thurø Skole 157.319 1,4% 

Tved Skole 502.314 3,8% 

Tåsingeskolen 136.295 0,5% 

Vestermarkskolen 497.689 3,8% 

Vestre Skole 282.897 2,2% 

Ørkildskolen 817.643 4,0% 

I alt 6.315.240 3,2% 

 

 

  

Beløb pr. 

elev  

ved første 

16 elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 17-24 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 25-26 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 27-28 

elever 

Inkl. 

råderum 

Tildeling 

pr. klasse 

ved 16 

elever 

Ny model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 20 

elever 

Ny model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 24 

elever 

Ny model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 26 

elever 

Ny model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 28 

elever 

Ny model 

0.-3. klasse 43.700 8.740 61.180 74.740 699.195 734.154 769.114 891.473 1.040.954 

4.-6. klasse 52.324 10.465 73.254 89.491 837.189 879.049 920.908 1.067.416 1.246.399 

7.-9. klasse 56.789 11.358 79.505 97.128 908.630 954.062 999.493 1.158.504 1.352.760 

10. klasse 42.555 8.511 59.576 72.782 680.874 714.917 748.961 868.114 1.013.678 

 

Økonomi:  
 
Forslaget koster 6,3 mio. kr. årligt. 
Med ikrafttræden pr. 1. august 2021 udgør 1. år 5/12, svarende til 2,6 mio. kr. 
 
Der er anvendt elevtalsprognosen for 2020 med skoleåret 2021/22 som basis samt 
tildelingsmodellen for skoleåret 2020/21. 
 
 
Den nuværende ressourcetildelingsmodel er udviklet til at skulle rumme skoler med både 
høje og lave klassekvotienter – primært indenfor intervallet 16-28 elever. 
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Ressourcetildelingen til elev nr. 27 og 28 udløser et markant større beløb pr. elev end i 
de øvrige intervaller. 
 
De primære formål med nuværende model: 

- Give skolerne størst mulig fleksibilitet indenfor eget budget 
- Give skolerne et mere ensartet økonomisk råderum 
- Muliggøre flere tolærer-timer/holddeling i klasser med høj klassekvotient 
- Give det samlede område bedst mulig udnyttelse af den økonomiske ramme 

 
Forslag 3 betyder: 

- At de 3 skoler med højeste klassekvotienter tildeles flest midler  
- Skoler med elev nr. 27 og 28 (som også udløser høj tildeling) tillige får stor andel 

af midlerne i dette forslag. 
- Issø-skolen, som grundet elevtallet, jf. prognosen (og faktisk elevtal) aldrig har 

elev nr. 25-28 får ingen andel af midlerne. 
- Flere andre skoler får meget lille andel i midlerne. 
- Der bliver stor variation i beløbet, som den enkelte skole har til en klasse, hvilket 

giver mere uensartet råderum skolerne imellem. 
 
 
 
Navn på tema: Forslag til justeringer af ressourcetildeling til skolerne. Forslag 4. 
Der er udarbejdet 4 forslag, som hver præsenteres med samme overordnede beskrivelse. 
 
Klassedeling ved 28 elever (som i nuværende model) 
Tildelingen til elev nr. 17-26 øges med 50% ift. nuværende model. 
 
Forslag 1: 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 2.792 6.679 6.679 6.679
Anlæg
Finansiering

I alt 2.792 6.679 6.679 6.679

 
 
Resume: 
Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen udarbejde forslag til justering af 
ressourcetildelingen på almentildeling for skolerne. 
Der er udarbejdet 4 forslag; Forslag 1 og 2, hvor klasserne deles ved elev nr. 26 mod i 
dag elev nr. 28. 
Forslag 3 og 4 med fortsat klassedeling ved 28 elever. 
Der er udarbejdet et særskilt budgettema for hvert af de 4 forslag, som skal ses i 
sammenhæng med de øvrige 3 budgettemaer. 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
Overordnet beskrivelse: 

I forbindelse med besluttede besparelser i budget 2019, en ufinansieret garantitildeling 
og faldende elevtal blev ressourcetildelingsmodellen for skolernes almenbudget ændret 
med virkning fra 1. august 2019.  
Modellen er baseret på en differentieret elevtildeling, således at der med en 
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klassestørrelse på 16 elever er givet en grundtildeling, der dækker undervisningen inkl. 
råderum til vikar m.v. 
I den forbindelse blev princippet for klassedeling ændret, så det sker ved elev nr. 28, 
mod en tidligere maksimalt klassestørrelse på 26 elever. Samtidig blev det besluttet, at 
elev nr. 27 og 28 udløser en højere ressourcetildeling jf. nedenstående oversigt. 
 

  

Beløb pr. 

elev  

ved første 

16 elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 17-26 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 27-28 

elever 

Inkl. 

råderum 

Tildeling 

pr. klasse 

ved 16 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 20 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 24 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling 

pr. klasse  

ved 26 

elever 

Nuværende 

model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 28 

elever 

Nuværende 

model 

0.-3. klasse 43.700 8.740 74.740 699.195 734.154 769.114 786.594 936.075 

4.-6. klasse 52.324 10.465 89.491 837.189 879.049 920.908 941.838 1.120.821 

7.-9. klasse 56.789 11.358 97.128 908.630 954.062 999.493 1.022.209 1.216.465 

10. klasse 42.555 8.511 72.782 680.874 714.917 748.961 765.983 911.547 

 

Udover den differentierede elevtildeling som udgør 188 mio. kr. tildeles skolerne øvrige 
ressourcer til bl.a. mangfoldige læringsmiljøer, idrætsskoler, ledelse/administration, 
fællestid 0.-3. kl. og matrikeltillæg mv., svarende til 93 mio. kr. 
Skole og Uddannelse har udarbejdet 4 forslag til justeringer af nuværende 
ressourcetildelingsmodel. 
Det grundlæggende princip med en differentieret elevtildeling indgår i samtlige forslag og 
forslagene indeholder ikke den øvrige ressourcetildeling til skolerne. 
 
 

Klassedeling ved hhv. 26 og 28 elever. 

Indledningsvist vises et overblik over elevtal, fordeling af klasser ved deling ved 
henholdsvis 26 og 28 elever, samt det forventede antal elev nr. 27 og 28 de kommende 
år. Alle tal på baggrund af elevtalsprognosen maj 2020. 
 

Elev nr. 27 

og 28 i 

klassen 

Antal 
Elev 

nr. 27 

Elev 

nr. 28 

Antal 

elever i alt  

Antal 

klasser i 

alt  

Maksimalt antal 

klasser m. 27 

eller 28 elever 

Maksimalt antal klasser med 27/28 elever, fordelt på 

flg. skoler: 

2020/2021 18 13 5      4.855  222 13 Rantz. 5, Tåsinge:3, Ørkild: 5 klasser 

2021/2022 35 23 12          4.764  214 23 
Nymark: 4, Rantz. 7, Skårup: 1, Stokkebæk: 4, Tved: 2, 

Vestermark: 1, Ørkild: 4 klasser 

2022/2023 32 24 8          4.702  215 24 
Nymark: 13, Skårup: 2, Stokkebæk: 1, Tåsinge: 2, 

Vestermark: 1, Ørkild: 5 klasser 

Da elevtalsprognosen bygger på historik i søgemønstre i forhold til frit skolevalg, vil der 
være afvigelser på især klasseniveau, hvilket vil få betydning for det reelle antal af elev 
nr. 27 og 28 i de faktiske skoleår. Tallet kan derfor variere noget. 
 
 
Nedenstående oversigt viser antal elever pr. klasse ved deling ved hhv. 28 og 26 elever 
for skoleåret 2021/2022. 
En ændring af klassedeling ved 26 elever i stedet for nuværende 28 elever vil betyde 11 
klasser mere. 
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Klassedeling v. 28 elever: 
2021/2022 Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 28 elever       

Elevtal 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt 

Issø-skolen 21 18 18 17 17 15 22 24 19 19 0 18,80 

Nymarkskolen 0 0 0 0 0 0 0 24 26 27 24 25,21 

Rantzausminde Skole 27 23 18 16 19 23 25 28 27 26 0 23,43 

Skårup Skole 28 23 26 16 21 22 17 18 20 20 0 20,18 

Stokkebækskolen 15 16 17 20 23 23 21 28 28 21 0 20,90 

Thurø Skole 21 21 21 26 21 19 22 0 0 0 0 21,21 

Tved Skole 22 23 23 21 22 26 28 0 0 0 0 23,20 

Tåsingeskolen 21 20 21 23 22 20 23 22 23 25 0 22,06 

Vestermarkskolen 28 18 23 21 25 17 26 26 19 19 0 21,43 

Vestre Skole 26 22 23 24 25 20 22 0 0 0 0 22,87 

Ørkildskolen 23 24 26 28 25 22 23 0 0 0 0 24,26 

I alt            22,26 

Antal klasser 19 19 20 22 21 24 22 21 22 20 4 214 

 
Klassedeling ved 26 elever: 
2021/2022 Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 26 elever           

Elevtal 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt 

Issø-skolen 21 18 18 17 17 15 22 24 19 19 0 18,80 

Nymarkskolen 0 0 0 0 0 0 0 24 26 23 24 24,20 

Rantzausminde Skole 14 23 18 16 19 23 25 21 21 26 0 20,50 

Skårup Skole 14 23 26 16 21 22 17 18 20 20 0 19,06 

Stokkebækskolen 15 16 17 20 23 23 21 18 18 21 0 19,00 

Thurø Skole 21 21 21 26 21 19 22 0 0 0 0 21,21 

Tved Skole 22 23 23 21 22 26 19 0 0 0 0 21,75 

Tåsingeskolen 21 20 21 23 22 20 23 22 23 25 0 22,06 

Vestermarkskolen 14 18 23 21 25 17 26 26 19 19 0 20,00 

Vestre Skole 26 22 23 24 25 20 22 0 0 0 0 22,87 

Ørkildskolen 23 24 20 21 25 22 23 0 0 0 0 22,32 

I alt            21,17 

Antal klasser 22 19 21 23 21 24 23 23 24 21 4 225 

 
 

 

Forslag 4 

Klassedeling v. 28 elever.  

Ressourcetildelingsbeløb pr. elev nr. 17-26 øges med 50% i forhold til nuværende model. 
Modellen koster  6,7 mio. kr. årligt og har uændret antal klasser i forhold til nuværende 
model.  
Idet den øgede tildeling ligger i intervallet 17-26 opnår alle skoler en mere ensartet andel 
af tildelingen, samtidig med at skoler med høj klassekvotient modtager flest midler. 
Administrationen anbefaler dette forslag ud af de 4. 
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  Ny tildeling Forskel til nuværende tildeling 

  

Beløb pr. elev  

ved første 16 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved 17-26 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved 27-28 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved første 16 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved 17-26 

elever 

Inkl. råderum 

Beløb pr. elev  

ved 27-28 

elever 

Inkl. råderum 

0.-3. klasse 43.700 13.110 74.740 0 4.370 0 

4.-6. klasse 52.324 15.697 89.491 0 5.232 0 

7.-9. klasse 56.789 17.037 97.128 0 5.679 0 

10. klasse 42.555 12.766 72.782 0 4.255 0 

 

Skoleår 2021/2022 

Forskel 

budget kr. Forskel i pct. 

Issø-skolen 300.012 1,8% 

Nymarkskolen 1.188.202 4,8% 

Rantzausminde Skole 786.009 3,8% 

Skårup Skole 351.467 2,3% 

Stokkebækskolen 516.877 2,9% 

Thurø Skole 341.432 2,9% 

Tved Skole 498.462 3,8% 

Tåsingeskolen 957.583 3,4% 

Vestermarkskolen 379.449 2,9% 

Vestre Skole 486.330 3,8% 

Ørkildskolen 873.071 4,2% 

I alt 6.678.895 3,4% 

 

  

Beløb pr. 

elev  

ved første 

16 elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 17-26 

elever 

Inkl. 

råderum 

Beløb pr. 

elev  

ved 27-28 

elever 

Inkl. 

råderum 

Tildeling pr. 

klasse 

 ved 16 

elever 

Ny model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 20 

elever 

Ny model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 24 

elever 

Ny model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 26 

elever 

Ny model 

Tildeling pr. 

klasse  

ved 28 

elever 

Ny model 

0.-3. klasse 43.700 13.110 74.740 699.195 751.634 804.074 830.293 979.774 

4.-6. klasse 52.324 15.697 89.491 837.189 899.978 962.768 994.162 1.173.145 

7.-9. klasse 56.789 17.037 97.128 908.630 976.777 1.044.925 1.078.998 1.273.255 

10. klasse 42.555 12.766 72.782 680.874 731.939 783.005 808.538 954.102 

 

 

Økonomi:  
 
Forslaget koster 6,7 mio. kr. årligt. 
Med ikrafttræden pr. 1. august 2021 udgør 1. år 5/12, svarende til 2,8 mio. kr. 
 
Der er anvendt elevtalsprognosen for 2020 med skoleåret 2021/22 som basis samt 
tildelingsmodellen for skoleåret 2020/21. 
 
  
Den nuværende ressourcetildelingsmodel er udviklet til at skulle rumme skoler med både 
høje og lave klassekvotienter – primært indenfor intervallet 16-28 elever. 
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Ressourcetildelingen til elev nr. 27 og 28 udløser et markant større beløb pr. elev end i 
de øvrige intervaller. 
 
De primære formål med nuværende model: 

- Give skolerne størst mulig fleksibilitet indenfor eget budget 
- Give skolerne et mere ensartet økonomisk råderum 
- Muliggøre flere tolærer-timer/holddeling i klasser med høj klassekvotient 
- Give det samlede område bedst mulig udnyttelse af den økonomiske ramme 

 
Forslag 4 betyder: 

- At skoler med de højeste klassekvotienter tildeles flest midler  
- At alle skoler får andel i midlerne, da alle skoler har elever i intervallet 17-26. 
- Forslag 4 understøtter den nuværende ressourcemodel med fokus på balance 

mellem forsat ensartethed i økonomisk råderum for skolerne og at give skoler 
med flest elever i klasserne mulighed for ekstra tolærer-timer/holddeling mv. 
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Navn på tema: Deltidspladser i Dagplejen og børnehusene 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Øget driftstilskud 553 553 553 553

I alt 553 553 553 553

 
 
Resume: 
Med dagtilbudsreformen, som blev vedtaget den 24. maj 2018, fik forældre fra den 1. 
januar 2019 mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til en 
reduceret forældrebetaling, hvis én eller begge forældre holder helt eller delvist barsels- 
eller forældreorlov. Der stilles forslag om, at muligheden for deltidsplads på 30 timer om 
ugen til en reduceret forældrebetaling tilbydes alle forældre. 
  
Sagsfremstilling: 
Fra den 1. januar 2019 fik forældre mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen i 
et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud til en reduceret forældrebetaling, hvis én 
eller begge forældre holder helt eller delvist barsels- eller forældreorlov. Forældre 
bestemmer selv, hvordan de 30 timer fordeles på ugen. I alt har 30 børn været indmeldt 
på en deltidsplads i første halvår af 2020. Der stilles forslag om, at muligheden for 
deltidsplads på 30 timer om ugen til en reduceret forældrebetaling tilbydes alle forældre.   
 
Assens Kommune er den eneste kommune på Fyn, hvor forældre kan få en deltidsplads 
udover den lovpligtige, idet forældre til et børnehavebarn kan få en deltidsplads på 35 
timer om ugen til en reduceret forældrebetaling. I Assens Kommune er ca. 7 pct. af 
børnene indmeldt på en deltidsplads.  
 
Hvis deltidsplads blev muligt for alle forældre i Svendborg Kommune og ikke kun for 
forældre på barsels- eller forældreorlov, svarer 7 pct. til, at yderligere 149 børn vil blive 
indmeldt på en deltidsplads. De 149 børn fordeler sig med 27 dagplejebørn, 30 
vuggestuebørn og 92 børnehavebørn. Erfaringen fra Assens Kommune anvendes, selvom 
det tilbudte timetal på en deltidsplads er forskellig.   
  
Påvirkning på andre områder:  
Forslaget har ingen påvirkning på andre områder. 
 
Økonomi:  
Den ny dagtilbudsreform fra 2018 indeholdt emner som styrket kvalitet i dagtilbud samt 
øget fleksibilitet og valgfrihed for forældre. Den øgede valgfrihed for forældre var bl.a. 
omfattet af indførelse af deltidspladser for forældre på barsel- og forældreorlov. Børne- 
og Ungeudvalget godkendte jf. punkt 10 den 12. november 2018 retningslinjer for 
anvendelse af deltidspladser på 30 timer om ugen. Disse retningslinjer er grundlaget for 
en udvidelse af tilbud om deltidspladser. 
 
I dag tildeles kommunale, selvejende og private dagtilbud fuld budget for et barn uanset 
om barnet er indmeldt på en deltids- eller en fuldtidsplads. Årsagen er for det første, at 
en dagplejer har en åbningstid på 48 timer om ugen, uanset hvor mange timer børnene 
er hos dagplejeren. Årsagen er for det andet, at forældre selv bestemmer hvornår barnet 
kommer, hvorfor det er vanskeligt for børnehusene at planlægge personaleressourcer i 
forhold hertil. Herudover er flere af opgaverne de samme uanset hvor mange timer 
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barnet er hos dagplejeren eller i børnehuset - som eksempel forældresamtaler og 
trivselsvurderinger.  
 
Budgettet der indregnes i forældrebetalingen er derfor uændret, og forældre vil fortsat 
skulle finansiere 25 pct. af dette budget. Der vil imidlertid ske en forskydning i 
forældrebetalingen således, at forældrebetalingen stiger med op til 51 kr. pr. måned 
afhængig af tilbudstype. Den største stigning vedrører vuggestuen med 51 kr. for et 
helårsbarn, mens dagplejen stiger 44 kr. og børnehaven stiger 27 kr. pr. måned. 
Deltidsbørn stiger med 80 pct. af heltidstaksten. Årsagen til takststigningen er færre 
helårsbørn som forældrebetalingen kan fordeles på hvorved gennemsnittet stiger. 
 
Driftstilskuddet til private tilbudstyper vil stige som følge af øget brug af deltidspladser, 
idet man reelt øger serviceniveauet ved at tildele dagtilbuddene fuld budget for et barn 
indmeldt på en deltidsplads. Et øget serviceniveau medfører øget driftstilskud til private 
tilbudstyper jævnfør dagtilbudsloven. Forslaget medfører øgede udgifter til private 
tilbudstyper for 553.000 kr. i 2021. Heraf vil 391.000 kr. gå til private dagtilbud og 
resten til tilskud til pasning af eget barn og private pasningsordninger. 
 
Den økonomiske konsekvens er beregnet ud fra antagelsen om, at efterspørgslen efter 
deltidspladser stiger til 7 pct. Det er bedste bud fastsat efter erfaringen fra en anden 
fynsk kommune. Hvis efterspørgslen er højere, vil udgiften til de private dagtilbud stige 
tilsvarende. Det anbefales derfor, at efterspørgslen følges de kommende år i forhold til 
eventuelt øget udgiftspres, idet stigende efterspørgsel vil medføre stigende udgifter.  
 
 
 
Navn på tema: Øget driftstilskud til private dagtilbud 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Driftsudgift til private 583 583 583 583

I alt 583 583 583 583

 
 
Resume: 
Med dagtilbudsreformen, som blev vedtaget den 24. maj 2018, blev retningslinjer for 
hvordan driftstilskuddet til private dagtilbud skal beregnes ændret. Ændringen betyder, 
at der kan gives et større driftstilskud til 0-2-årige i private dagtilbud. Der stilles forslag 
om, at driftstilskuddet til 0-2-årige i private dagtilbud øges.  
 
Sagsfremstilling: 
Dagtilbudsloven indeholder retningslinjer for, hvordan driftstilskuddet til private dagtilbud 
skal beregnes. Med dagtilbudsreformen blev retningslinjer for hvordan driftstilskuddet til 
private dagtilbud skal beregnes ændret. Ændringen betyder, at der kan gives et større 
driftstilskud til 0-2-årige i private dagtilbud. Der stilles forslag om, at driftstilskuddet til 
0-2-årige i private dagtilbud øges. 
 
I dag beregnes driftstilskuddet til 0-2-årige i private dagtilbud med afsæt i den 
gennemsnitlige nettodriftsudgift for aldersgruppen, det vil sige et gennemsnit af 
nettodriftsudgiften for dagpleje og vuggestue. Driftstilskuddet til 0-2-årige i private 
dagtilbud kan også beregnes med afsæt i nettodriftsudgiften for vuggestue. Da den 
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gennemsnitlige nettodriftsudgift for dagpleje og vuggestue er lavere end 
nettodriftsudgiften for vuggestue, er det muligt at øge driftstilskuddet til 0-2-årige i 
private dagtilbud.  
 
For 3-5-årige i private dagtilbud er det ikke muligt at øge driftstilskuddet.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Forslaget har ingen påvirkning af andre områder.  
 
Økonomi:  
Hvis driftstilskuddet til private dagtilbud fastsættes ud fra nettodriftsudgiften for 
vuggestuen, øges driftstilskuddet til private dagtilbud med 583.000 kr. 
 
Der er i dag otte private dagtilbud i Svendborg Kommune, hvoraf fem har 0-2-årige. Der 
er ikke mulighed for at øge driftstilskuddet til de tre private dagtilbud, som kun har 3-5-
årige.  
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Navn på tema: Anmodning fra FGU Syd- og Midtfyn om kommunale EGU praktikpladser 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 720 1.440 1.440 1.440
Anlæg
Finansiering

I alt 720 1.440 1.440 1.440

 
Resume: 
Institutionen for den Forberedende Grunduddannelse(FGU), FGU Syd- og Midtfyn, har 
anmodet Svendborg Kommune om etablering af kommunale praktikpladser til elever på 
FGU’ens Erhvervsgrunduddannelsesspor(EGU). Der ansøges om 10 pladser pr. år inden 
for SOSU området – specifikt til plejecentre og børnehaver. Ansøgningen er i marts 2020 
blevet behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Her har man 
henholdsvis ønsket et budgettema udarbejdet og ønsket ansøgningen oversendt til 
budgetbehandlingen for 2021. 
 
Sagsfremstilling: 
EGU henvender sig til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete 
erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en 
erhvervsuddannelse. Egu er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og 
praktik i en lokal virksomhed eller offentlig institution. Med indførelsen af FGU’en overgik 
EGU fra et kommunalt ansvarsområde til at være et institutionsansvarsområde under de 
nye statslige selvejende FGU institutioner. Egu udbydes således nu af en FGU-institution 
og varer normalt to år. Den består af praktik hos en arbejdsgiver (2/3 af uddannelsen) 
med skoleophold ind imellem (1/3 af uddannelsen). I særlige tilfælde kan uddannelsen 
forlænges ud over 2 år med op til et ekstra års virksomhedspraktik, så den i alt kan vare 
op til tre år. Praktikken er lønnet og omfattet af overenskomstmæssige og arbejdsretlige 
regler inden for den pågældende branche, som den unge får praktikplads i.  
 
Kommunerne har dog forsat ansvaret for at sikre virksomhedspraktikpladser til EGU-
elever. Kommunerne kan overlade opgaven med at tilvejebringe praktikpladser til en 
FGU-institution. En sådan uddelegering af opgaven skal ske på baggrund af en 
samarbejdsaftale, der fastlægger rammerne herfor. Svendborg Kommune har i 
fællesskab med de øvrige tre sydfynske kommuner udarbejdet en uddelegeringsaftale 
med FGU Syd- og Midtfyn. Aftalen fastlægger ens principper og kriterier for FGU Syd- og 
Midtfyns varetagelse af den praktikpladsopsøgende indsats til EGU elever i hele 
institutionens dækningsområde. Med aftalen får FGU Syd- og Midtfyn 8.500 kr. pr. 
virksomhedspraktikaftale de indgår. 
 
I forbindelse med varetagelse af den nye EGU har FGU Syd- og Midtfyns forstander, efter 
beslutning den 13. december 2019 fra institutionens bestyrelse, fremsendt en anmodning 
til de fire sydfynske kommuner. I henvendelsen anmodes der om, at de fire kommuner 
samlet stiller 31 EGU praktikpladser til rådighed i kommunernes børnehaver og 
plejecentre, med en fordeling som følgende: 
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Kommune Antal ønskede kommunale 
praktikpladser pr. år 

Svendborg Kommune 10 
Faaborg-Midtfyn Kommune – Faaborg 10 
Faaborg-Midtfyn Kommune – Ringe 5 
Langeland Kommune 4 
Ærø Kommune 2 
 
Som begrundelse for anmodningen angiver FGU Syd- og Midtfyn at de oplever en 
stigende efterspørgsel for praktikpladser inden for pleje- og omsorgsområdet blandt de 
elever som kommunerne målgruppevurderer til et forløb på FGU’ens EGU spor. 
 
Der er i Svendborg Kommune ikke noget til hinder for at den enkelte afdeling / område 
tager EGU elever i virksomhedspraktik. Der er således allerede i dag en mulighed for at 
FGU Syd- og Midtfyn kan gå i dialog med den enkelte institution/det enkelte område, om 
oprettelse af EGU praktikpladser. I disse tilfælde vil det være den enkelte institution/det 
enkelte område der afgør, hvorvidt der kan stilles en praktikplads til rådighed inden for 
institutionens/områdets egen budgetramme. 
 
Da det for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget ikke har været 
muligt at anvise finansiering til 10 årlige faste EGU virksomhedspraktikpladser er sagen 
indstillet oversendt til budgetforhandlingerne via dette budgettema.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Budgettemaet er et fælles budgettema på tværs af Social- og Sundhedsudvalget og 
Børne- og Ungeudvalget. Anmodningen fra FGU Sydfyn har været til indledende 
behandling i begge fagudvalg. 
 
Økonomi:  
Med et optag på 10 elever om året vil udgiften være 720.000 kr. det første år og 
1.440.000 kr. de efterfølgende år. Der vil således være 20 elever i år 2 og fremover 
forudsat at alle pladser besættes. En elev forventes i gennemsnit i praktik 8 måneder om 
året til en udgift på ca. 9.000 kr. om måneden. 
 
I særlige tilfælde kan EGU’en forlænges ud over 2 år med op til et ekstra års 
virksomhedspraktik, så uddannelsen i alt kan vare op til tre år. Forlængelse ud over 2 år 
vil ikke indbefatte skoleforløb. En forlængelse ud over 2 år vil derfor være fuldt 
finansieret af den unges praktiksted. En forlængelse af den unges uddannelsesforløb kan 
kun ske efter godkendelse fra Svendborg Kommunes kommunale ungeindsats, herunder 
den unges FGU koordinator(UU-vejleder). 
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Navn på tema: Annullering eller udskydelse af besparelse på sagsbehandlere i 
Familieafdelingen. 
 
Annullering: 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 2.150 3.150 3.150 3.150
Anlæg
Finansiering

I alt 2.150 3.150 3.150 3.150  
 
Udskydelse: 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 2.150 3.150 3.150 1.000
Anlæg
Finansiering

I alt 2.150 3.150 3.150 1.000  
 
Resume: 
Det foreslås, at budgetreduktionen i 2019 og frem tilbageføres eller udskydes, således 
antallet af sagsbehandlere kan fastholdes på nuværende niveau.  
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at Familieafdelingens 
administrationsbudget, der hovedsaligt dækker udgiften til sagsbehandlere, blev 
reduceret med 0.15 mio. kr. i 2019, 1.65 mio. kr. i 2020, 2.15 mio. kr. i 2021 og 3.15 
mio. kr. i 2022. 
 
Familieafdelingens pejlemærker for sagsbehandlingen er;  

- Sagsbehandlingen skal påbegyndes tidligt og systematisk når der er tegn på 
manglende udvikling hos et barn. Sagsbehandlingen skal ske gennem tæt 
sammenspil med aktørerne i almenområdet.  

- Systematik i sagsbehandlingen skal sikre at sager følges tæt, så der tages hånd 
om udfordringer/problemer før de eskalerer, understøtte en positiv progression 
med mulighed for løbende at tilpasse indsats i takt med udviklingen hos barnet i 
forhold til målene i handleplanen og indsatsens resultater.  

- Systematisk afdækning og involvering af netværket omkring barn og familie, med 
inddragelse af netværket i forhold til at skabe løsning og understøtte et 
hverdagsmiljø for barnet.  

 
Såfremt der sker en annullering af besparelsen vil Familieafdelingen fortsat kunne 
arbejde effektivt, lovmedholdeligt og med kvalitet i sagsbehandlingen ud fra de 
nuværende initiativer og målsætninger for Familieafdelingen, som beskrevet i 
Udviklingsplanen for Familieafdelingen.  
 

Såfremt det besluttes at udskyde budgetreduktionen vil det være muligt for 
Familieafdelingen at implementere initiativer og målsætninger som beskrevet i 
Udviklingsplanen for Familieafdelingen, med de ressourcer der ses nødvendige i 
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forbindelse med de udviklingsmål der er opstillet for Familieafdelingen, og dermed sikre 
grundlaget for en stabil drift på myndighedsområdet.  

Det vurderes ligeledes hensigtsmæssigt at udskyde besparelsen, med henblik på at 
konsolidere og understøtte den positive udvikling i familieafdelingen. 

 

Sagstal og normering i Familieafdelingen  

Familieafdelingen har fra 2017 set et fald i antal sager der begrundes med:  
 

- En mere kvalificeret målgruppe vurdering i modtagelsen, herunder en henvisning 
til indsatser på almen området eller ved fremskudte socialrådgiver i henvendelser, 
hvor familierne har ligget udenfor formålsbeskrivelsen i Serviceloven.  

- Sammenlægning af dobbelt sager der tidligere har været sagsbehandlet i fx både 
handicap – og børneteam.  

- Overdragelse af sagsbehandlingen af ansøgning om socialpædagogisk friplads til 
dagtilbud 

- Et større fokus på lukning af administrative sager, herunder sager der genåbnes 
kortvarigt grundet fx aktindsigt.  

- Administrationen forventer ikke et yderligere fald i antal sager, men forventer 
med udgangspunkt i tendenser på landsplan for andelen af udsatte børn og unge 
har været konstant fra 2017 til 2018 at antal sager i Familieafdelingen vil være på 
det nuværende niveau med ca. 1150 sager i gennemsnit pr. måned fordelt over et 
år.  

 

Børne-/ungeteams varetager sagsbehandlingen af sager, hvor der udarbejdes en 
børnefagligundersøgelse, for at afdække støtte behovet i familien og herefter, såfremt 
der er et støttebehov en handleplan og en foranstaltning.  

Dansk Socialrådgiver forening anbefaler at en sagsbehandler i et børne-/ungeteam 
maksimalt har 20-30 sager. Hvis socialrådgiveren har meget komplekse eller 
komplicerede sager, fx akutte sager, anbringelsessager eller sager der kræver meget 
samarbejde og koordinering, anbefaler DS at det skal være muligt for socialrådgiveren at 
kunne arbejde med færre sager.  

Normering Sagstal pr. medarbejder (snit) 

Børne-/ungeteams 23,8 26 

* Der er i normtiden pr. medarbejder reguleret for de ekstrafunktioner, som enkelte medarbejdere har i form af 
TR og AMR arbejdet, superbruger funktioner samt fleksible medarbejdere, der har tværgående funktioner på 
tværs af børne-/ungeteams. 

For at sikre en sagsbehandling hvor der sker løbende inddragelse af barnet, familien og 
netværket, et tværsektorielt samarbejde og hyppige opfølgninger vurderer 
Administrationen at sagtal pr. medarbejder er passende.  
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Modtagelsen modtager og behandler alle underretninger og forældrehenvendelser. 
Modtagelsen varetager også visitationen til § 11 forløb. Dansk Socialrådgiver forening 
anbefaler at en sagsbehandler i en modtagelse/visitation højest har 35 sager.  

Normering Sagstal pr. medarbejder (snit) 

Modtagelse 5 43 

*Der er i normtiden pr. medarbejder reguleret for de ekstrafunktioner, som enkelte medarbejdere har i form af 
TR og AMR arbejdet, superbruger funktioner samt fleksible medarbejdere, der har tværgående funktioner på 
tværs af børne-/ungeteams. 

 

For fortsat at sikre en systematisk behandling af underretninger, herunder en kvalificeret 
belysning af familiens problemer, et samarbejde med almen området og tidlig afdækning 
og inddragelse af netværket vurderer Administrationen at sagtal pr. medarbejder er 
passende. 

Handicapteam sagsbehandler sager, hvor barnet eller den unge har en 
funktionsnedsættelse og sager, hvor barnet eller den unge både har 
funktionsnedsættelse og et socialt støttebehov. I Handicapteamet sagsbehandles også 
ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser. Dansk Socialrådgiver 
forening anbefaler at en sagsbehandler der arbejder med handicapsager maksimalt har 
35-45 sager. Dansk Socialrådgiver forening er ved at revidere anbefalingen af antal sager 
pr. medarbejder der arbejder på handicapområdet. Det forventes at anbefalingen 
fremadrettet vil være på maksimalt 25-35 sager pr. medarbejder. 
 
I Svendborg Kommune arbejder Handicapteamet helhedsorienteret og udarbejder også 
børnefaglige undersøgelser og handleplaner i sager, hvor det er relevant hvilket kræver 
et lavere sagstal end det anbefalede.  

Normtid Sagstal pr. medarbejder (snit) 

Handicapteam 6 35 

*Der er i normtiden pr. medarbejder reguleret for de ekstrafunktioner, som enkelte medarbejdere har i form af 
TR og AMR arbejdet, superbruger funktioner samt fleksible medarbejdere, der har tværgående funktioner på 
tværs af børne-/ungeteams. 

 

Administrationen vurderer, at sagstallet pr. medarbejder er passende, hvis der fortsat 
skal sikres en helhedsorienteret sagsbehandling i sager om børn og unge med 
funktionsnedsættelse.  

 
Påvirkning på andre områder:  
Forslaget har ingen påvirkning af andre områder.  
 
Økonomi:  
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Såfremt besparelsen annulleres tilbageføres budgettet på 2,15 mio. kr. i 2021 og 3,15 
mio. kr. fra 2022 og frem. 
 
Såfremt besparelsen udskydes tilbageføres budgettet på 2,15 mio. kr. i 2021, 3,15 mio. 
kr. i 2022 og 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og frem. 
 
 
 
Navn på tema: Styrkelse af den forebyggende rusmiddelindsats og af RUSK netværket. 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 655 655 655 655
Anlæg
Finansiering

I alt 655 655 655 655

 
Resume: 
Der fremlægges hermed forslag om en markant styrkelse af den samlede 
rusmiddelforebyggelse blandt unge via en flerstrenget strategi. Forslaget er funderet i en 
generel styrkelse af unges mentale sundhed og trivsel igennem RUSK samt i specifikke 
og målrettede forebyggelsestiltag.  
 
Sagsfremstilling: 
Administrationen er blevet bedt om at komme med et oplæg til udvikling af det 
tværfaglige netværk RUSK, med henblik på en styrkelse og øget synliggørelse af 
Svendborg Kommunes forebyggelsesindsats på rusmiddelområdet. Oplægget fokuserer 
på at styrke rusmiddelindsatsen via en række indsatsspor, som taler sig ind i den 
generelle forebyggelse, specifikke forebyggelse og den målrettede(individuelle) 
forebyggelse. De foreslåede indsatser er opbygget med udgangspunkt i viden fra bl.a. 
”Den Islandske model”, projekt ”En fremstrakt hånd” for psykisk sårbare unge i 
Svendborg Kommune, metodeprogram i Svendborg Kommune om Rusmiddelbrobygger 
på ungdomsuddannelserne samt ”Youth against drugs”, som er en finsk 
forebyggelsesindsats skabt af og for unge. Indsatserne i de enkelte spor i oplægget er: 
 

1. Styrkelse af lokal viden og information (generel forebyggelse). 
2. ”Unge hjælper unge” - Involvering af unge i forebyggende aktiviteter (Specifik 

forebyggelse). 
3. ”Brobygger – en fremskudt opsporende indsats på tværs af kommune og 

ungdomsuddannelser” (Individuel/målrettede forebyggelse)  
 
Arbejdet ”på gulvet” med indsatserne vil ske i et tæt samarbejde mellem SSP og 
Ungeafdelingen. Ungeafdelingen vil have et særligt fokus på spor 3 og SSP på spor 1 og 
2. Styregruppen for Ungekontakten vil fungere som administrativ styregruppe for 
tiltagene, og dermed sikre den overordnede tværfaglige koordinering, mens den daglige 
ledelsesmæssige styring af indsatserne sker via et koordinerende samarbejde på 
lederniveau mellem SSP og Ungeafdelingen. I arbejdet med de tre spor understøttes 
Ungeafdelingen og SSP i fornødent omfang af Ungekontaktens ungekoordinator. 
 
Styrkelse af lokal viden og information. 
En succesfuld rusmiddelforebyggelsesindsats beror ofte på et løbende samarbejde og 
involvering mellem kommune og aktører, der aktiverer og opleves relevant af borgere i 
målgruppen. Det er derfor nødvendigt at Svendborg Kommune stimulerer til engagement 
og deltagelse blandt forældre, skoler, ungdomsuddannelser, fritidsaktører mv. i arbejdet 
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med forebyggelsesopgaven. For at øge samarbejde og engagement er det nødvendigt – 
bredt set - at øge viden og informationsniveauet omkring rusmiddelområdet. Det er 
derfor forslaget, at videreudvikle RUSK’s eksisterende portal (www.rusksvendborg.dk) til 
en central platform i arbejdet med den samlede forebyggelsesindsats. Dette skal ske i 
samarbejde med projekt ”En fremstrakt hånd”, som har fået midler til at etablere en 
videns- og tilbudsportal. Hjemmesideportalen foreslås konkret udviklet på følgende 
måde: 
 

1. Samling og præsentation af lokale data inden for forebyggelsesområdet. Med 
afsæt i erfaringer fra ”Den Islandske model” skal disse data danne fundamentet 
for igangsætning af forebyggelsesaktiviteter fra SSP konsulenten, lige præcist der 
hvor der er et behov, i samarbejde med relevante aktører. 

2. Etablering af hjemmesiden som én samlende og lokal portal med overblik over 
tilbud, viden, kontakter, aktiviteter mv. inden for forebyggelsesområdet målrettet 
forældre, fagpersoner, civilsamfundsaktører og de unge selv. 

3. Etablering af ungedrevet indhold med udgangspunkt i projekt ”En fremstrakt 
hånds” ungepanel. Ungepanelet kobles fast på hjemmesiden, og leverer indhold i 
form af f.eks. trivselspodcast om forskellige relevante emner i et ungeliv. 

 
”Unge hjælper unge” - involvering af unge i forebyggende aktiviteter. 
Formålet med ”Unge hjælper unge” er at påvirke holdningerne til rusmidler via de unge 
selv. Målet er også at fremme unges aktive medborgerskab, og at skabe meningsfulde 
frivillige aktiviteter blandt de unge. Konceptet bygger på erfaringer fra den finske 
rusmiddelforebyggende indsats ”Youth against drugs”. I ”Unge hjælper unge” udfører de 
unge en række på forhånd defineret specifikke forebyggelsesopgaver. Dette kan f.eks. 
være uddeling af flyers og brochurer for RUSK, ophængning af forebyggelsesplakater, 
deltagelse i events, levering og produktion af ideer til www.rusksvendborg.dk mv. Når 
den unge har udført sin opgave får vedkommende en række point, som så kan veksles til 
gavekort til Svendborg Kommunes lokale erhvervsliv. ”Unge hjælper unge” administreres 
via en underside til www.rusksvendborg.dk, hvor den unge kan logge på og 
booke/færdigmelde sin opgave og modtage det fastsatte antal point. 
  
Rusmiddelbrobygger - en fremskudt indsats på tværs af kommune og 
ungdomsuddannelser 
Fra 2014 – 2018 deltog Svendborg Kommune i et satspuljeprojekt kaldet 
Metodeprogram. Metodeprogrammet var styret af Socialstyrelsen. Det overordnede mål 
var at løfte kvaliteten i den sociale behandling af brugen af stoffer, ved bl.a. at fokusere 
på anvendelsen af evidensbaserede metoder. Et centralt element i projektet i Svendborg 
Kommune var projektets rusmiddelbrobygger, som 20/t ugentligt fungerede som 
brobygger til uddannelsesinstitutioner. Formålet med rusmiddelbrobyggeren var at 
opspore og rekruttere unge, som der kunne have brug for misbrugsvejledning, samt at 
kunne agere faglig sparringspartner med stærk rusmiddelfaglighed for fagpersoner tæt 
på den unge. Evalueringen fra de deltagende uddannelsesinstitutioner centrerede sig alle 
om, at rusmiddelbrobyggerens fysiske tilstedeværelse på institutionerne gjorde en 
forskel. En forskel i forhold til forebyggelse på individniveau, og en forskel i forhold til 
opsporing, behandling og fastholdelse af unge i uddannelse med 
rusmiddelproblematikker. Med de positive erfaringer fra rusmiddelbrobyggerrollen er det 
forslaget at genetablere denne funktion med en rusmiddelbrobygger på 
ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune 20/t ugentligt. Stillingen vil administrativt 
være forankret i Ungeafdelingen. 
 
Økonomi:  
Det samlede overstående forslag vil have driftsudgifter svarende til 625.000 kr.  
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Til at udføre spor 1 og 2 afsættes der 0.5 SSP-konsulent svarende til 280.000 kr. (inkl. 
overhead). Hertil afsættes der 100.000 kr. til spor 2 (”unge hjælper unge”), hvor der vil 
være driftsudgifter til den løbende udvikling samt honorering af de unges fuldførte 
opgaver. Der afsættes 250.000 kr. til spor 3 (”brobyggerrollen”), som anvendes til 
lønmidler til 0,5 rusmiddelbrobygger. Endelig afsættes der 25.000 kr. til 
informationsmateriale til brug RUSK netværkets løbende synliggørelse af viden og 
informationer om den samlede forebyggelsesindsats i Svendborg Kommune.  
Udvikling og styrkelse af www.rusksvendborg.dk finansieres via midler fra projekt ”En 
fremstrakt hånd”. 
 
 
 
Navn på tema: Elevtalsprognose Skole og Uddannelse 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 1.244
Anlæg
Finansiering

I alt 1.244 0 0 0

 
 
Resume: 
Den nye elevtalsprognose udarbejdet i 2020 viser et fald i antallet af elever på 8 elever i 
2021, 87 elever i 2022, 149 elever i 2023 og 204 elever i 2024. Derimod forventes 
antallet af privatskoleelever at stige med 8 elever i 2021, 16 elever i 2022, 13 elever i 
2023 og 17 elever i 2024. Antallet af efterskoleelever forventes at falde med 46 elever i 
2021, 39 elever i 2022, 27 elever i 2023 og 34 elever i 2024. 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
Almenområdet: 
På almenområdet budgetlægges efter ressourcetildelingsmodellen. Tildelingsmodellen 
bygger på en differentieret elevtalstildeling, hvilket gør at en enkelt elev kan koste 
mellem ca. 18.000 kr. og 436.000 kr. til løn og drift, alt efter om eleven kan indgå i en 
eksisterende klasse som elev nr. 17-26 eller eleven udløser en ekstra klasse.  
Budget 2021 og overslagsår er budgetlagt med 4.850 elever, svarende til 
elevtalsprognosen fra 2019 for skoleåret 2020/2021. Skolernes budgetter reguleres hvert 
år efter det faktiske elevtal pr. 5/9. 
Med den nye elevtalsprognose fra 2020 forventes et fald på 8 elever i 2021 i forhold til 
den tidligere prognose. 
Det gennemsnitlige antal klasser i 2021 svarer til det budgetlagte antal klasser, når der 
forventes en budgetregulering på -2,4 mio. kr. skyldes det hovedsageligt et fald på 31 
elever, som modtager den højeste tildeling ved at være elev nummer 27 eller 28 i en 
klasse. 
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Gns. antal 
elever i 

året 

Gns. antal 
klasser i 

året 

Forventet 
budget-

regulering 
(1.000 kr.) 

Budgetlagt 2021 4.850 220   

Forventet 2021 4.842 220 -2.440 

Forventet 2022 4.763 215 -5.863 

Forventet 2023 4.701 215 -7.317 

Forventet 2024 4.646 214 -9.613 
Forventet elevtal pba elevtalsprognosen fra 2020 
 
 
Privat- og efterskoler 
Privat- og efterskoler afregnes i forhold til det faktiske antal elever pr. 5/9 forudgående 
år. Taksten der betales til staten fastsættes hvert år i finansloven som en procentdel af 
kommunernes samlede udgifter til folkeskolen. For 2020 er taksten for en privatskoleelev 
37.725 kr. og 35.766 kr. for en efterskoleelev. 
I den ny elevtalsprognose fra 2020 forventes en stigning i antallet af elever i privatskoler 
med 8 elever i 2021, samtidig forventes et fald i antallet af efterskoleelever på 34 elever. 
 
 

  

Privatskoler 
Forventet 

elever året 
før 

Efterskoler 
Forventet 

elever året 
før 

Forventet 
budget-

regulering 
(1.000 kr.) 

Budgetlagt 2021 1.478 439   

Forventet 2021 1.486 393 -1.343 

Forventet 2022 1.494 400 -791 

Forventet 2023 1.491 412 -475 

Forventet 2024 1.495 405 -575 
Forventet elevtal pba. elevtalsprognosen fra 2020 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Der er ingen påvirkning af andre områder 
 
Økonomi:  
Indarbejdet demografipulje: 
Ved vedtagelsen af budget 2019 blev skoleområdets ramme nedskrevet i forhold til et 
forventet fald i antallet af 6-16 årige. I 2021 og frem blev rammen nedskrevet med 16,2 
mio. kr., heraf er 11,2 mio. kr. fundet ved faldende elevtal frem til 2020. Rest der skal 
findes ved faldende elevtal er 5 mio. kr.  
Jf. nedenstående tabel forventes resten af demografireguleringen ikke blive dækket i 
2021, men kan til gengæld dækkes af forventningen til 2022. Herefter forventes at være 
et økonomisk råderum på skoleområdet. 
Mindre afvigelser mellem elevtalsprognosens tal og de faktisk elevtal pr. 5. sept. kan 
betyde relativt store afvigelser mellem den faktiske ressourcetildeling og de budgetlagte 
tal. 
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Dette afhænger af om der udløses flere eller færre klasser end budgetlagt, samt 
elevfordelingen mellem folkeskole og privat-/efterskolerne. 
 
 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 

Rest demografiregulering 5.028 5.028 5.028 5.028 

 - Forventet regulering, Almen -2.440 -5.863 -7.317 -9.613 

 - Forventet regulering, Privat- og efterskoler -1.343 -791 -475 -575 

I alt 1.244 -1.626 -2.764 -5.160 
 
 
 
 
 
Navn på tema: Økonomiske konsekvenser af børnetalsprognose 2021 på 
Dagtilbudsområdet 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Udgiftsreduktion -1.032 0 0 0

I alt -1.032 0 0 0

 
 
Resume: 
I 2021 forventes der i alt fire flere 0-5 årige end der er indregnet i budgettet. Der er en 
forskydning mellem aldersgrupperne, idet der forventes 35 færre 0-2 årige end 
budgetlagt, mens der forventes 39 flere 3-5 årige end budgetlagt. Forskydningen i 
aldersgrupper gør, at der skabes et økonomisk råderum i 2021 på 1.032.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år 
jf. børnetalsprognosen pr. 1. april 2020.  
 

 
Prognose er inkl. 6 resursepladser i Dagplejen  
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Det fremgår af ovenstående figurer, at der i 2021 forventes færre 0-2 årige end 
budgetlagt, mens der forventes flere 3-5 årige end budgetlagt. Forskydningen i 
aldersgrupper gør, at der skabes et økonomiske råderum i 2021.  
 
I 2022 forventes der balance mellem prognose og budget vedr. 0-2 årige, mens der 
forventes flere 3-5 årige end budgetlagt. I 2023 og 2024 kan faldet i 3-5 årige ikke 
modsvare stigningen i antal af 0-2 årige. Fra 2022 og frem må man således forvente, at 
der ikke er tilsvarende økonomisk råderum som i 2021.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Der er ingen påvirkning af andre områder. 
 
Økonomi:  
Samlet forventes et økonomisk råderum på 1.032.000 kr. i 2021. 
 
Det økonomiske råderum er beregnet ud fra det forventede antal børn i de forskellige 
tilbudstyper og den besluttede budgetmodel i børnehusene og Dagplejen. De afledte 
konsekvenser vedr. tilskud til private tilbudstyper og forældrebetaling er ligeledes 
indregnet. Tilsvarende er forventet udgiftspres vedr. fx AULA, søskendetilskud, 
fripladstilskud samt mellemkommunale betalinger mv. indregnet i det forventede 
økonomiske råderum. 
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Samlet oversigt over driftstemaer i Kultur- og Fritidsudvalget:

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Genindføre  
søndagsåbent på 
Svendborg Bibliotek i 
vinterhalvåret 295 295 295 295
Udviklingsprojekt ved 
Ribers Gaard 565 400 400 400
Fyns laboratorium for 
ung kunst 100 100 50 0
Maritim kulturarv på 
havnen 560 560 560 0
Manglende 
statsrefusion 
Egnsteateraftalen 300 300 300 300
Styrkelse af 
ungeinvolveringen i 
Svendborg Kommune 450 450 450 450
Pendulforsøg 150
Opstart og drift af 
udstillingsstedet 
klubben 85 120
I alt 2.505 2.225 2.055 1.445
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Navn på tema: Genindførsel af søndagsåbent på biblioteket i vinterhalvåret 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 295 295 295 295
Anlæg
Finansiering

I alt 295 295 295 295

Resume:
Temaet omhandler genindførsel af den reducerede åbningstid, som blev udmøntet via en 
besparelse i budget 2019.

Sagsfremstilling:
I budget 2019 blev det besluttet at ophøre med at have åbent fire timer om søndagen i 
vinterhalvåret på biblioteket samt at reducere åbningstiden på hverdage fra mandag - 
torsdag med en time.

I 2020 er åbningstiden derfor:
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
8-18 8-18 8-18 8-18 8-17 10-14 Lukket

Såfremt besparelsen tilbageføres, vil biblioteket have åbnet fra 8-19 på hverdage 
undtagen fredag samt åbent fire timer om søndagen i vinterhalvåret.

Forud for beslutningen om besparelsen blev følgende optælling foretaget:

Besøgstal uge 40-42 i 2018
På hovedbiblioteket uge 40, 2018:
Antal besøgende: 4.141
- heraf var 1,9 % af besøgene om søndagen
- heraf lå 2,8 % af besøgene i åbningstiden man-torsdag mellem 18-19
- heraf lå 1,3 % af besøgene i åbningstiden fredag mellem 16-17
Antal udlån i uge 40: 5.965 – heraf var 1,1 % af udlånene om søndagen.

På hovedbiblioteket uge 41, 2018:
Antal besøgende: 4.114
- heraf var 3,0 % af besøgene om søndagen
- heraf lå 3,3 % af besøgene i åbningstiden man-torsdag mellem 18-19
- heraf lå 3,1 % af besøgene i åbningstiden fredag mellem 16-17
Antal udlån i uge 41: 5.716 – heraf var 3,1 % af udlånene om søndagen.

På hovedbiblioteket uge 42, 2018:
Antal besøgende: 3.888
- heraf var 3,9 % af besøgene om søndagen
- heraf lå 1,7 % af besøgene i åbningstiden man-torsdag mellem 18-19
- heraf lå 1,4 % af besøgene i åbningstiden fredag mellem 16-17
Antal udlån i uge 42: 5.925 – heraf var 4,7 % af udlånene om søndagen.
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Påvirkning på andre områder: 
Ingen

Økonomi: 
En genindførsel af åbningstiden søndag og på hverdage tager udgangspunkt i samme 
beregning, som ved budget 2019, fremskrevet til budget 2021 prisniveau.
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Navn på tema: Udviklingsprojekt vedr. Ribers Gård 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 565 400 400 400
Anlæg
Finansiering

I alt 565 400 400 400

 
 
Resume: 
Ribers Gård modtog i 2019 og 2020 en éngangsbevilling på henholdsvis 32.000 kr. og 
33.000 kr. til dækning af forhøjet husleje. Samtidig blev Ribers Gård bedt om i 
samarbejde med administrationen at udarbejde et forslag for den fremtidige drift af 
Ribers Gård til politisk forelæggelse i 2. kvartal 2020. 
  
Sagsfremstilling: 
Den organisatoriske omlægning og simplificering af Ribers Gård og foreningerne, der har 
til huse i Ribers Gård er i gang. Der er truffet beslutning om, at der for fremtiden kun vil 
være én forening i huset, og parterne er nu så langt, at der kan iværksættes en 
forundersøgelse frem mod et egentligt udviklingsprojekt, der skal sikre den fremtidige 
drift af Ribers Gård.  
 
Samtidig gør folkene bag Ribers Gård opmærksom på, at der for at kunne drive stedet 
mangler det, der svarer til en fuldtidsstilling. Dette set i forhold til den rolle, de udfylder 
som lokalt spillested og kulturdynamo på musikområdet. 
  
Udviklingsprojektet blev skudt i gang med et Visionsseminar i januar, med deltagere fra 
musikalske organisationer, uddannelsesinstitutioner, sparrings- og samarbejdspartnere, 
arkitekter, Kultur- og fritidsafdelingen og Ribers Gårds bestyrelser. Ialt 32 deltagere fik 
en guidet rundvisning, to oplæg - et om et stort musik- og øvelokalefællesskab i 
København og et om Svendborg Kommunes Kulturspor 5 - Svendborg ArtLab. Derefter et 
par timers samtale og visionsarbejde om den fremtidige Ribers Gård som musikalsk 
kraftcenter for det sydfynske. 
  
Dette materiale er nu ved at blive bearbejdet, modelleret og prioriteret, så det kan 
bruges aktivt til at søge om ressourcer til planlægning af et stort, fondsfinansieret 
ombygningsprojekt, der kan sikre den gamle købmandsgård fra 1747 et sprudlende 
musikalsk liv fremover. 
  
Samtidig blev visionsseminaret startskuddet til et musikalsk klyngesamarbejde. På 
opfordring af seminarets deltagere, vil kræfterne bag Ribers Gård facilitere et 
netværkssamarbejde, der skal styrke båndene og gøde samarbejderne mellem de 
musikalske aktører i det sydfynske område indbyrdes og til de musikalske organisationer. 
 
Projektet rækker ind i det politisk vedtagne kulturspor 5 – Svendborg ArtLab. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
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Økonomi:  
Øget driftstilskud til dækning af lønudgiften ved en fuldtidsnormering på Ribers Gård, 
400.000 kr. årligt samt 165.000 kr. i 2021 til dækning af udgifter i forbindelse med 
en forundersøgelse frem mod et udviklings- og ombygningsprojekt. 
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Navn på tema: Fyns Laboratorie for Ung Kunst – Svendborg (FLUKS-S)

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 100 100 50
Anlæg
Finansiering

I alt 100 100 50 0

Resume:
Stine Kähler m.fl. søger om en 3-årig driftsbevilling til at realisere uddannelsestilbuddet 
Fyns Laboratorie for Ung Kunst - Svendborg (FLUK-S). 

Sagsfremstilling:
FLUK-S er et nyt, lokalt uddannelsestilbud i samtidskunst for unge i Svendborg 
Kommune. FLUK-S formål er at udvikle unge lokale kunst-talenter, skabe refleksion og 
æstetisk dannelse og være med til at grundlægge og udvikle et ungdomsmiljø omkring 
samtidskunst og billedkunst i Svendborg.

FLUK-S opstartes i tæt samarbejde med Svendborg Ungdomsskole, som har stillet lokaler 
til rådighed fra september 2020. FLUK-S vil desuden sigte mod at etablere samarbejder 
med lokale uddannelsesinstitutioner (f.eks. grundskoler og ungdomsuddannelser) og 
kunst- og kulturaktører (f.eks. biblioteket, Galleri DGV og SAK), af både privat og 
offentlig karakter. Med de forskellige samarbejder er det hensigten at være med til at 
påvirke og udvikle det lokale kunstmiljø så det i højere grad henvender sig til - og 
involverer - byens unge.

Svendborg Ungdomsskole har tilbudt, at FLUK-S kan installere sig i et af skolens lokaler 
og derudover benytte skolens værkstedsfaciliteter (bl.a. keramikværksted og 
tegne/maleværksted). Herved bliver FLUK-S placeret tæt på de unge, midt i en allerede 
velafprøvet organisation, hvor der er stor erfaring med at løfte pædagogiske opgaver. 
Ungdomsskolen ligger tæt på Svendborg station, så elever fra andre byer på Sydfyn har 
nem adgang til skolen. 

FLUK-S vil installere et laboratorium i et af ungdomsskolens lokaler, så elever og 
undervisere har de nødvendige redskaber at arbejde med. Lokalet vil være helliget FLUK-
S’ arbejde, og det er vigtigt, at laboratoriet bliver elevernes eget: Et sted de kan fordybe 
sig, rode, kigge ud i luften og give hinanden gode ideer. Kort sagt: Et trygt og fagligt 
rum. 

Den langsigtede vision med projektet er at skabe kunstlaboratorier flere steder på Fyn og 
udvikle et regionalt netværk mellem dem og andre relevante kunst- og kulturinstitutioner 
på Fyn (bl.a. Det Fynske Kunstakademi). Herved er det ønsket at styrke den regionale 
talentudvikling og udvikle ungdomsmiljøer omkring samtidskunst på Fyn.

FLUK-S formål taler ind i flere aspekter af de nye handleplaner for Svendborg Kommunes 
Kulturløfte 2.0. Særligt ift. tankerne om Svendborg ArtLab og Kulturklynge, hvor fokus er 
på talentudvikling.

Påvirkning på andre områder: 
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Ingen

Økonomi: 
Der søges samlet om 250.000 kr. til drift i perioden januar 2021 til og med juni 2023. 
Driftstilskud til opstart fra 1. september 2020 vil blive søgt via Kulturregionens pulje 
”Visuel Kunst”.
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Navn på tema: Maritim kulturarv på havnen

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 560 560 560
Anlæg
Finansiering

I alt 560 560 560 0

Resume:
I projektet ”Den Blå By” vil Svendborg Museum samle kræfterne i Svendborg til fælles 
arbejde for den maritime kulturarv. Alle ved, at Svendborg er en søfartsby. Alligevel har 
byen maritime identitetsproblemer. Det maritimhistoriske miljø består af et hav af 
aktører og privatpersoner, men det er fragmenteret. 

Sagsfremstilling:
Museet vil med projektet

- samle og koordinere arbejdet med den maritime historie på Svendborg Havn
- skabe en fælles fortælling gennem udstillinger, et fælles maritimt program og 

fælles aktiviteter i samarbejde med havnens aktører og foreninger
- skabe rum til at afvikle yderligere aktiviteter via en vandlivspulje
- åbne det maritime miljø op og synliggøre det arbejde, der allerede bliver gjort.

Museet vil ikke
- ensrette. Den Blå By skal være en blanding af selvgroet og organiseret arbejde 

med den maritime kulturarv.
- træde nogen over tæerne. Der er vand nok til alle, og vil man som forening ikke 

deltage, så fortsætter man, som man plejer. 
Museets dogme er, at jo flere, der fortæller historie, jo bedre. Formålet er at løfte 
fortællingen om søfartsbyen Svendborg, byen ved sundet. Når man kommer til 
Svendborg, så skal søfarten være synlig, muligheden for at deltage være åben og 
fornemmelsen af at møde de lokale og komme ind under huden på søfarten til stede. Med 
basis i et årligt stormøde for havnens maritimhistoriske aktører skabes et maritimt 
program, og begivenheder udvælges til projektmodning. Gennem fortællerskoler styrkes 
fortællerglæden og lysten til at åbne arbejdet med kulturarven. Som del af 
koordineringen integreres historieformidlingen på værksteder, beddinger og skibe.
Den Blå By skal forankres i den bygning, hvor Danmarks Museum for Lystsejlads (DMfL) 
pt. holder til. Efter aftale med DMfL ryddes det meste af hallen, så der kun er udvalgte 
fartøjer og det arbejdende værksted tilbage. På den frigjorte plads laves skiftende 
maritime udstillinger og aktiviteter med start fra 2021, hvorfra program også lanceres. 
Foreløbige ideer til udstillinger: 

- Havnens frie fugle
- Søfart for dummies
- Stor- og småsmuglere fra Svendborg

Forslag om en vandlivspulje, der kan støtte de forskellige aktiviteter efter indstilling fra 
en styregruppe.

  
Aktører: 
Danmarks Museum for Lystsejlads
Marineforeningen
Maritimt Kulturværksted
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Bådelaug for VIKING, HJORTØ, KAIA, PINGVINEN
Tuxens Bådelaug
Center for maritim arkitektur
Svendborg Event
Den røde plads / Mudderhullet
Travaljelauget
Svendborg Kajakklub
Svendborg Roklub
Svendborg Amatør Sejlklub
Caroline S
Niels Juel Foreningen
SIMAC
Svendborg Søfartsskole

Projektledelsen vil være forankret på Svendborg Museum, men vil have sin daglige gang 
på havnen.

Projektet rækker ind i det politisk vedtagne Kulturspor 6 – Demokratisering af 
kulturarven.

Påvirkning på andre områder: 
Ingen

Økonomi: 
Nødvendige ressourcer for projektets gennemførelse i en 3-årig periode

- Projektledelse pr. år 400.000 kr. 
- Flytte- og opmagasineringsstøtte til DMfL, så hallen kan frigøres, pr. år 60.000 kr.
- Vandlivspulje på pr. år 100.000 kr. 
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Navn på tema: Manglende statsrefusion vedr. egnsteateraftalen

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 300 300 300 300
Anlæg
Finansiering

I alt 300 300 300 300

Resume:
Udfordring i forhold til manglende statsrefusion vedr. egnsteateraftalen på 300.000 kr. i 
2021 og overslagsårene.

Sagsfremstilling:
Der forventes ikke en stigning i den statslige refusion for kommunens udgifter til 
BaggårdTeatret som egnsteater, hvorfor der fortsat vil være en årlig manko på 300.000 
kr. i det kommunale budget. 

Påvirkning på andre områder: 
Ingen

Økonomi: 
For 2019 og 2020 er problemet løst, men det er en fortsat udfordring i 2021 og 
overslagsårene.
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Navn på tema: Styrkelse af ungeinvolveringen i Svendborg Kommune

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 450 450 450 450
Anlæg
Finansiering

I alt 450 450 450 450

Resume:
Der fremlægges forslag til styrkelse af Svendborg Kommunes ungeinvolvering med 
udgangspunkt i Svendborg Ungdomsskole. Det foreslås at der bygges videre på 
erfaringerne fra projektet ”I politisk mesterlære”, og Svendborg Ungdomsskoles 
erfaringer med demokrati og medborgerskab, med det formål at udvikle og tilbyde en ny 
linje på Svendborg Ungdomsskole centreret omkring demokrati, politik og aktivt 
medborgerskab.

Sagsfremstilling:
Involveringen af unge i lokalpolitiske processer i Svendborg Kommune, forslås samlet ét 
sted på tværs af unge i og efter grundskolen, for herved at styrke og koordinere det 
samlede afsæt hvormed der arbejdes med ungeinvolvering i Svendborg Kommune. 
Forslaget er at lade Svendborg Ungdomsskole danne rammen omkring en ny tilbudsvifte 
om demokrati, politik og aktivt medborgerskab indeholdende en række eksisterende og 
nye tiltag. Den nye tilbudsvifte vil markere Svendborg Kommune, som en kommune der 
ønsker at ”uddanne” de unge politisk, samt som en kommune der arbejder struktureret 
og reelt med involvering af unges stemmer i kommunens styrelse og udvikling. 

Den nye tilbudsvifte vil bestå af en række individuelle, men gensidigt afhængige tiltag og 
forløb. Det er således intentionen, at man som ung i Svendborg Kommune vil skulle 
kunne følge alle forløb på en kronologisk måde, sådan at tiltagene bygger oven på 
hinanden, og i sidste ende giver den enkelte unge den bedst mulige indsigt i og interesse 
for lokaldemokrati såvel som demokrati på de større nationale og internationale linjer. 
Samtidig er det dog også intentionen, at forløbene skal kunne fungere således, at den 
unge kan hoppe på netop det enkeltstående forløb vedkommende finder interessent, og 
her opnå en indledende indsigt i politiske og demokratiske strukturer. 

Den nye tilbudsvifte vil bestå af følgende tilbud (Forslag til nye driftstilbud er kursiveret):

 Fælleselevforum på tværs af grundskoler i Svendborg Kommune i et samarbejde 
med Skole og Uddannelse.

 Demokratipakken indeholdende:
o Ekskursion til Folketinget og DR.
o Studietur til EU-parlementet, NATO og møde med danske unge fra 

Europaskolen i Bruxelles.
o Deltagelse i Folkemødet på Bornholm.

 Forankring og koordinering af ”I Politisk mesterlære”.
 Deltagelse i FN topmøde for unge.
 Etablering og koordinering af et Ungepanel i Svendborg Kommune, for unge 

mellem 15 og 25 år, som er gået ud af grundskolen

Med forslaget flyttes koordineringen af og ansvaret for grundskoleområdets fælles 
elevforum over til at blive varetaget i et samarbejde mellem Svendborg Ungdomsskole 
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og Skole og Uddannelse. Dette sker med opbakning fra skoleområdet og elevforummet 
selv.

Med forslaget følger også en forankring af ”I politisk mesterlære”, samt udvikling af en 
overbygning til ”I politisk mesterlære” i form af et ungepanel. ”I politisk mesterlære” har 
mødt stor opbakning og anerkendelse fra unge og politikere, ligesom projektet nåede 
bredt ud i lokale, regionale og nationale medier. Det er derfor forslaget at lade ”I politisk 
mesterlære” forankre i samme overordnet form, som udmøntet i projektperioden, og 
samtidig lade eventuelle til rettelser bygge på anbefalingerne i projektets evaluering.

I evalueringen af projekt ”I politisk mesterlære” fremhævede flere unge et ønske om 
oprettelse af et ungepanel, da de efter endt mesterlæreforløb gerne vil anvende deres 
nye kompetencer og indsigt i lokalpolitiske forhold til gavn for ungeområdet i Svendborg 
Kommune. For at imødekomme de unges ønsker og engagement er det forslaget at 
oprette et ungepanel for unge op til 25 år, som har deltaget i ”I politisk mesterlære”. 
Ungepanelet koordineres af Svendborg Ungdomsskole, og vil kunne være selvforsynende 
med unge, som har deltaget i ”I politisk mesterlære”. De nærmere rammer og 
arbejdsgange for ungepanelet foreslås udviklet på tværs af relevante politiske fagudvalg, 
Svendborg Ungdomsskole og de unge selv.

Demokratipakken og forløbene herunder er en del af Svendborg Ungdomsskoles 
eksisterende tilbud inden for demokrati og medborgerskab.

Økonomi: 
Svendborg Ungdomsskoles succes er tæt forbundet med deres mulighed for at lade unge 
på de enkelte forløb møde og interagere med professionelle voksne. En ny tilbudsvifte 
med fokus på styrkelse af ungeinvolveringen vil kræve en øget prioritering af ressourcer 
til drift af de nye tilbud.

Det fremlagte forslag vil kræve 0.6 lærerstilling svarende til 325.000 kr. Hertil vil øvrige 
driftsomkostninger som materialer, aktiviteter, transport, forplejning mv. beløbe sig til 
150.000 kr. Det nuværende budget for ungeråd på 25.000 kr., under Børne- og 
Ungeudvalget, foreslås samtidig permanent overflyttet til Svendborg Ungdomsskole. 

Det samlede behov for finansiering er således 450.000. Administrationen kan ikke anvise 
denne finansiering.

For de elever som deltager i et eller flere forløb under demokratipakken, som led i deres 
elevrådsarbejde i grundskolen, vil der være en medfinansiering fra elevens skole. For de 
unge der ikke er en del af et elevrådsarbejde, og som ønsker at deltage i et eller flere 
forløb under demokratipakken vil der være en egenbetaling.
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Navn på tema: Pendulforsøg

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 110.000
Anlæg
Finansiering

I alt 110.000 0 0 0

Resume:
En lokal arbejdsgruppe har gennem flere år arbejdet på etablering af et Foucault-pendul 
på Centrumpladsen. Pendulets eventuelle etablering er endnu ikke projekteret og 
finansieret. Forinden er det nødvendigt med et forsøg med det formål, at

- foretage et langtids mock-up forsøg i en forsøgsopstilling på Kuopiovej.
- vurdere vindpåvirkning af Foucault-drejningen.
- tilvejebringe et solidt beslutningsgrundlag for eventuel fremstilling af et 40 m højt 

Foucault-pendul på Centrumpladsen.

Sagsfremstilling:
Metode: Pendulets permanente svingning opnås ved hjælp af en løftesænkemekaniske.
Foucaultdrejningen registreres elektronisk. Vindstyrke og –retning registreres via DMI-
måling. 
Succes-kriterium: Optimal foucault-drejning i Svendborg (55gr N): 29 ti, 20 min. Tilladt 
afvigelse: +/- 5%.
Bestyrelsen har tidligere besluttet, at hvis der ikke kan opnås en tilfredsstillende 
foucaultdrejning 200 dage om året, må projektet opgives. 
Hvis der ved Kuopio-forsøget ikke kan opnås en foucaultdrejning på 29 ti og 20 min  +/- 
5% i mindre end 50 ud af 90 forsøgsdage, må man frafalde pendulprojektet på 
Centrumpladsen.

Påvirkning på andre områder: 
Ingen

Økonomi: 
Ansøger har oplyst, at forsøget ventes at kunne gennemføres for 150.000 kr. Projektet 
har modtaget 40.000 kr. fra Veluxfonden og har dermed et tilskudsbehov på 110.000 kr. 
for at kunne gennemføre forsøget.
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Navn på tema: Opstart og drift af udstillingsstedet Klubben

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 85.000 120.000
Anlæg
Finansiering

I alt 85.000 120.000 0 0

Resume:
Billedkunstner Nina Wengel søger om en 2-årig driftsbevilling til opstart og drift af 
udstillingsstedet Klubben med åbning i august 2021 på spillestedet Harders. Klubben er 
tænkt som et tidsafgrænset eksperiment på 2 år, hvor visionen er at skabe et mødested 
for billedkunstnere, hvor netværk kan dannes og kunstmiljøet styrkes.

Sagsfremstilling:
Klubben vil være er et eksperimenterende udstillingsrum, der skaber ramme for en 
uformel dialog om kunsten. Baren/natklubben bruges som backdrop til at præsentere 
samtidskunst. Klubben starter som et simpelt barlokale og omdannes over to år til en 
totalinstallation - en udstilling med værker af tolv forskellige billedkunstnere.

Klubben skal være et nyt mødested for lokale kunstnere og bygger bro til den 
internationale kunstscene, ligesom den skal give mulighed for et naturligt møde mellem 
musikere og billedkunstnere og mellem kunstnere, lokale og turister. Klubben vil dermed 
skabe liv, give et nyt kulturelt pust til Svendborg og sætte byen på kortet som en by med 
en høj kunstfaglig profil, skriver ansøger.

Klubben vil være åben både dag og aften/nat og være placeret på spillestedet Harders, 
der har en vision om at åbne op mod gaden og gøre baren til et sted, så kulturhuset 
bliver mere tilgængeligt for lokale og turister. Ønsket er at skabe et sted, hvor man altid 
er velkommen til at komme og slappe af eller mødes for at samarbejde. Derfor vil den 
bar, som lige nu bruges mest internt, blive lavet om til en åben cafe, bar og natklub, der 
drives af Harders. Ved at placere kunstprojektet Klubben her, tiltrækkes yderligere et 
særligt billedkunstinteresseret publikum. På den måde opstår et naturligt møde mellem 
billedkunstnere og musikere, da Harders spillested huser mange øvelokaler og bruger
Klubben som mødested for musikere.

Kunstnere fra hele landet og internationale kunstnere inviteres til at udstille og i den 
forbindelse være på et mini-residency i Svendborg. Kunstneres tilstedeværelse vil give de 
lokale kunstnere mulighed for at skabe nye kontakter og vil gøre Klubben til et sted, der 
bygger bro mellem lokale og internationale kunstnere.

Der ansøges Statens Kunstfonds pulje om støtte til “opstart af nye platforme” til et to-
årigt kunstprogram. Det to-årige kunstprogram bygges op, så der første år inviteres seks 
kunstnere til at lave værker, der hver bliver en permanent del af den totalinstallation, der 
skal danne rammerne for Klubben, fx værker, der også kan fungere som lamper, bar, 
drinks, glas, forhæng. Der startes med et ret simpelt rum, der efterhånden fyldes ud, og 
Klubben udvikler sig dermed til en totalinstallation – et stort “fællesværk” i proces over 
et år.
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Andet år inviteres seks andre kunstnere til mere performative eller borgerinddragende 
værker. Alle deltagende kunstnere inviteres til et kort ophold i Svendborg, da værkerne 
første år i høj grad er stedspecifikke og andet år vil være live performances, der kræver 
kunstnernes fysiske tilstedeværelse. Der vil også være tilbud til kunstnerne om en 
kortere researchtur til Svendborg inden udstillingen.

Der inviteres kunstnere, som med deres værker kan spille med og op ad Klubben som 
rum, både konceptuelt og mediemæssigt. Kunstnerne vil inviteres til at bruge Klubben 
under deres ophold, så de har mulighed for at møde de lokale kunstnere og publikum, gå 
i dialog om værkerne og finde hjælp til dele af produktionen, hvis de har behov for det.

Projektet rækker ind i det politisk vedtagne kulturspor 5 – Svendborg ArtLab.

Påvirkning på andre områder: 
Ingen

Økonomi: 
Der søges samlet om 205.000 kr. til drift i perioden august 2021 til august 2023.

Det samlede driftsbudget er på 1,055 mio. kr., der foruden nærværende ansøgning søges 
dækket ind ved bevilling fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg, Øernes Kunstfond, 
SEAF, Fonden for Fynske Bank m.fl.
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Temaoversigt: 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Socialt ansvarlige virksomheder 1.500 500 500 500
Borgere i udsatte boligområder i 

job 550 550 550 550

I alt 2.050 1.050 1.050 1.050

 

 

Socialt ansvarlige virksomheder 

 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

Drift 1.500 500 500 500

I alt 1.500 500 500 500

 

 

Resume: 

 

Der foreslås iværksat en indsats, der understøtter at lokale virksomheder arbejder med  

social ansvarlighed. Jobcenter Svendborg kunne fx tilbyde virksomhederne at medvirke 

til facilitering af virksomhedsbesøg, fyraftensmøder og netværksaktiviteter, som kan 

inspirere med ny viden og understøtte konkrete behov.  

 

Formålet er at skabe jobmuligheder for de borgere, der traditionelt befinder sig længere 

væk fra arbejdsmarkedet. 

 

Der foreslås afsat en ramme på 1,5 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. overslagsårene. 

Budgettet i 2021 skal dække bl.a. konceptudvikling, kompetenceudvikling af 

medarbejdere, aflønning af projektleder og opstartsaktiviteter, mens budgettet for 2022 

og frem primært dækker aflønning af en kommunalt ansat projektleder, der skal sikre 

det fortsatte arbejde.    

 

Sagsfremstilling: 

Baggrund: 

Efter Carstens Koch udvalgets udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (2015) har 

der været stærkt fokus på at sikre udsatte ledige en tilknytning til arbejdsmarkedet 

gennem virksomhedsrettede indsatser for udsatte borgere. De positive erfaringer med 

virksomhedsrettede indsatser for udsatte grupper fra bl.a. det kontrollerede forsøg ’Job 

First’ og ’Flere skal med’ (FSM) gav viden om, hvad der virker for udsatte borgere. Den 

virksomhedsrettede indsats og fokus på lønnede timer er derfor blevet et grundelement i 

Jobcenter Svendborgs indsats for udsatte borgere.  

 

Samtidig har mange virksomheder succes med at ansætte udsatte borgere fra kanten af 

arbejdsmarkedet, da de ofte er motiverede og loyale medarbejdere. For virksomhederne 

er der således et forretningsmæssigt potentiale i at rekruttere fra denne gruppe af 

borgere.  

 

Hvad: 

For at kunne markere sig som en socialt bæredygtig kommune, er der behov for at 

arbejde mere systematisk og synligt med social ansvarlighed, herunder at tilvejebringe 
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viden om hvordan Jobcenter Svendborg kan bidrage til, at virksomhederne tager et 

socialt ansvar. 

 

Der ses et behov for at understøtte, at virksomheder fx via virksomhedsnetværk 

samarbejder om at udbrede gode erfaringer med socialt ansvar og ansættelse af/tilbyde 

lønnede timer til udsatte borgere, så flere bliver en del af arbejdsmarkedet.  

 

 

Hvordan: 

Arbejdet kan fx foregå gennem egne initiativer, eksterne samarbejdspartnere, 

partnerskaber og netværk med det formål at flere virksomheder arbejder mere 

systematisk og strategisk med det sociale ansvar ift rekruttering.  

 

For at sikre et øget socialt ansvar forankret i lokale virksomhedsnetværk kan Jobcenter 

Svendborg fx tilbyde virksomhederne at medvirke til facilitering af virksomhedsbesøg, 

fyraftensmøder og netværksaktiviteter, som kan inspirere med ny viden og understøtte 

konkrete behov. Det kan også omfatte hjælp til etablering af rekrutteringsnetværk, hvor 

virksomhederne kan ”dele” medarbejdere og dermed bedre fastholde dem i 

beskæftigelse. 

 

Man kan også forestille sig nye kreative partnerskaber med virksomheder og aktører fra 

kultur- og foreningslivet, hvor man hjælper hinanden med at udvikle bæredygtige 

forretningsmodeller til gavn for den lokale udvikling og jobskabelse. Jobcentret kan bl.a. 

understøtte med oprettelse af virksomhedspraktikker, afklaringsforløb mm for at give 

udsatte mulighed for at blive en del af en arbejdsplads og et meningsfuldt fællesskab. 

 

Hvem: 

Social ansvarlighed er oplagt både for virksomheder, der er i vækst og dermed har behov 

for at rekruttere arbejdskraft, men også for mindre virksomheder eller virksomheder, der 

har behov for at genvinde fodfæstet efter en nedgangsperiode (f.eks. som følge af Covid-

19). 

 

De virksomheder, som oplever den største vækst og jobskabelse, er også de 

virksomheder, der har det største behov for at tænke i flere niveauer ift rekruttering, 

herunder rekruttering fra kanten af arbejdsmarkedet.  

 

For mindre virksomheder eller virksomheder, hvor det handler om at styrke sig efter en 

nedgangsperiode, kan mulighederne for at rekruttere til et antal ordinære timer frem for 

til fuldtidsstillinger give en mulighed for at nytænke opgaver og produktion, og dermed 

skabe plads til borgere, der tidligere havde svært ved at opnå en tilknytning til 

arbejdsmarkedet. 

 

Arbejdet med social ansvarlighed vil også styrke fokus på et samarbejde med 

virksomheder, der ønsker at etablere sig som socialøkonomiske virksomheder i 

Svendborg Kommune. 

 

Hvorfor: 

Når en borger hjælpes væk fra kanten og tættere på uddannelse og/eller 

arbejdsmarkedet, har det stor værdi for både den enkelte og for sammenhængskraften i 

lokalsamfundet.  

 

Påvirkning på andre områder:  
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Initiativet vil skulle understøtte de lokale virksomheder og dermed det lokale erhvervsliv. 

Der bør derfor være et tæt samarbejde med Erhvervschefen og Erhvervsrådet. 

 

 

Økonomi:  

 

Arbejdet med ovenstående vurderes at kræve ressourcer til bla.: 

 Ansættelse af projektleder i jobcentret 

 Kompetenceudvikling af medarbejdere 

 Konceptudvikling og understøttelse gennem ekstern(e) aktør(e)  

 Netværksaktiviteter i virksomhederne  

 Fyraftensmøder 

 Vidensopsamling 

 Informationsmateriale 

Jobcenter Svendborg har været i dialog med eksterne aktører om ovenstående, men da 

omfanget vurderes at overstige grænsen for hvornår vi skal bede om 3 tilbud, er det 

svært at udarbejde et konkret budget. Herudover vil økonomien afhænge af omfang og 

ambitionsniveau. Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes en ramme på kr. 

1.500.000,- til etablering og drift af indsatsen i 2021 samt kr. 500.000,- herefter.  

Konceptudvikling, kompetenceudvikling og opstartsaktiviteter vil udgøre en stor 

udgiftspost i opstartsåret, i overslagsårene er der primært afsat midler til aflønning af en 

kommunal projektleder, der skal drive indsatsen. 

 

 

Borgere i udsatte boligområder i job 

 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024

Drift 550 550 550 550

I alt 550 550 550 550

 

 

Resume: 

 

Ansættelse af en opsøgende medarbejder på beskæftigelsesområdet, der gennem en 

opsøgende og håndholdt indsats kan hjælpe borgere i job indenfor områder med gode 

jobmuligheder. Indsatsen skal supplere den indsats, der allerede pågår i området. 

 

Sagsfremstilling: 

Svendborg Kommune har sammen med Boligselskabet Sydfyn og Svendborg Andels-

Boligforening udarbejdet en ansøgning om prækvalifikation til en ny boligsocial 

helhedsplan, hvor et af indsatsområderne er beskæftigelse. 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsker at understøtte de indsatser, der allerede 

arbejdes med i området, ved at intensivere og supplere beskæftigelsesindsatsen overfor 

borgere, der bor i områderne. 

 

De områder, der er omfattet af den boligsociale helhedsplan, er karakteriseret af en 

blandet beboersammensætning med relativt mange beboere med ikke vestlig baggrund, 

mange enlige og mange børn og unge. Alle områderne har desuden en relativ stor andel 

af beboerne mellem 18 og 64 år, der ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet eller 

uddannelsessystemet. 
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Det at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet eller være i uddannelse, er med til at 

forhindre ensomhed og isolation, og kan skabe struktur omkring hverdagen, både for 

unge men også for familier, hvor der er børn.  

 

Jobcenter Svendborg har i dag en åben jobcafé i området. Jobcaféen er et frivilligt tilbud, 

hvor borgerne selv skal henvende sig. Denne indsats ønskes opprioriteret og udvidet, så 

der tilknyttes en opsøgende medarbejder til området. Medarbejderen vil have fast 

træffetid i Byparken, men skal samtidig være opsøgende i boligområderne. 

 

Medarbejderen forankres i jobcentrets virksomhedsservice for at, sikre at den 

pågældende har en aktuel og opdateret viden om det lokale arbejdsmarked, de konkrete 

jobåbninger og de opkvalificeringsmuligheder, der er. Derudover bør medarbejderen 

have interkulturelle kompetencer mhp. bedst muligt at kunne understøtte hele 

borgergruppen, herunder også borgere med anden etnisk baggrund.  

 

Den opsøgende medarbejder skal have fokus på relevante jobåbninger, og såfremt den 

ledige viser motivation for den fremlagte jobåbning, vil jobcentermedarbejderen via en 

håndholdt indsats understøtte processen mod job. Det kan være i forhold til at 

iværksætte den nødvendige opkvalificering eller etablere en praktik forud for en egentlig 

ansættelse. Efter ansættelse vil en løbende opfølgning understøtte fastholdelse i jobbet. 

 

Jobcentermedarbejderen skal samtidig kunne fungere som problemløser i bredere 

sammenhæng. Hvis der er barrierer, der står i vejen for et job, støttes borgeren i at 

afhjælpe disse. Det kan f.eks. være ved kontakt til relevante afdelinger i Svendborg 

Kommune eller ved at skabe kontakt til andre af de understøttende indsatser der er i 

området, f.eks. Nøddeknækkeren eller beboerkonsulenterne afhængig af hvilke 

udfordringer borgeren oplever. 

 

Det er vigtigt at medarbejderen har et bredt kendskab til kommunen, til Aktive 

boligområder, interkulturelt team og til etniske foreninger mv., men også at de nævnte 

parter har et kendskab til den opsøgende beskæftigelsesindsats, således at der opstår en 

viden og en interesse for at høre nærmere om jobmulighederne. Medarbejderen skal 

også have fokus på de kultur- og fritidstilbud, der er i kommunen, for såvel børn som 

voksne, idet f.eks. en tilknytning til en idrætsforening kan supplere borgernes netværk 

og skabe positiv motivation. 

  

Beskæftigelsesindsatsen forventes at kunne nedbringe andelen af borgere der står 

udenfor arbejdsmarkedet og dermed understøtte arbejdet i den boligsociale helhedsplan 

og mindske risikoen for at områderne havner på den såkaldte ”ghetto-liste”. 

 

For den enkelte familie vil den positive effekt af, at mor eller far kommer tættere på 

arbejdsmarkedet være, at de voksne opnår et større netværk og et større kendskab til 

det danske arbejdsmarked og det danske samfund generelt. Familierne vil opnå en bedre 

økonomi til gavn for børnenes muligheder for at deltage i sociale aktiviteter og dermed 

være en del af fællesskabet. De voksne vil være positive rollemodeller og kunne forbygge 

problemer i skolen og fremme børnenes muligheder for at blive velfungerende 

samfundsborgere. 

 

Påvirkning på andre områder:  

Indsatsen er placeret under jobcentret, men der vil være et tæt samspil til relevante 

afdelinger på tværs af kommunen. 

 



Budget 2021     Temaforslag drift 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

Acadre sagsnr. 19-25196 

Økonomi:  

 

Der skal afsættes budget til en medarbejder. Budgettet dækker løn og diverse 

driftsomkostninger som transport, telefoni- og IT-udgifter, uddannelse, kontorhold mv.  

 

På sigt forventes indsatsen at nedbringe udgifterne til overførselsindkomster. 
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Navn på tema: Borgerrådgiver 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 120 350 350 350
Anlæg
Finansiering

I alt 120 350 350 350

 
 
Resume: 
I forlængelse af budget 2019 blev der indgået et supplerende delforlig, hvor Byrådet den 
18. december 2019 bl.a. godkendte at ansætte en Borgerrådgiver på 20 timer for en 
periode på to år. 
 
Økonomiudvalget har på møde i maj måned 2020 fået præsenteret en halvårs 
statusrapport fra Borgerrådgiveren, hvor det blev aftalt at temaet skulle medtages i 
budgetforhandlingen. 
 
Sagsfremstilling: 
Bevillingen udløber 31. august 2021, hvorfor der skal tages stilling til om Borgerrådgiver-
funktionen skal ophøre eller fortsætte. 
 
Økonomiudvalget har på møde i maj måned 2020 fået præsenteret en halvårs 
statusrapport fra Borgerrådgiveren, hvor det blev aftalt at temaet skulle medtages i 
budgetforhandlingen. 
 
Statusrapporten giver et overblik over henvendelser, typer af sager, hvordan der 
arbejdes og hvad der skal ske på kort sigt. Det vurderes at de opgaver som i dag er lagt i 
den funktionsbeskrivelse der er godkendt politisk forsat kan løses med 20 timer 
ugentligt. Vil man udvide opgaven vil det kræve yderligere ressourcer. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Borgerrådgiverens opgaver påvirker på alle direktørområder. 
 
Økonomi:  
 
Udgift 350.000 kr. årligt. 
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Navn på tema: Kommunalt tilskud til Bredbåndspuljen 2020 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 300
Anlæg
Finansiering

I alt 300 0 0 0

 
 
Resume: 
Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 som en del af den politiske aftale om ”Vækst 
og udvikling i hele Danmark”. Med finanslovsaftalen for 2020 blev der yderlige afsat 100 
mio. kr. til bredbåndspuljen 2020. Svendborg Kommune har de seneste 3 år haft budget 
og ydet tilskud til adresser der opnår tilskud fra Bredbåndspuljen. Når Svendborg 
Kommune yder tilskud, tildeles ansøgningerne flere point og er derved bedre stillet 
samlet set på landsplan. 
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommune har det seneste 3 år ydet tilskud på 1000,- kr. pr. husstand, som 
har ansøgt Bredbåndspuljen og opnået tilskud. Det har resulteret i at over 600 husstande 
har fået fiber gravet ind til husstanden. Den samlede udbredelse af fiber i Svendborg 
Kommune er derved blevet væsentlig større. Det giver grobund for nye projekter på 
landet og i tyndt befolkede områder, som på kommercielle vilkår forventeligt ikke vil få 
fiber fremadrettet.  
2020 puljen er femte og forventeligt sidste runde af Bredbåndspuljen, derfor anbefales 
det, at Svendborg Kommune fortsat støtter op om puljen. 
Fiber og hurtigt internet understøtter vækst og bosætning i Svendborg Kommune, og 
giver yderligere muligheder for borgere og virksomheder, for blandt andet anvendelse af 
digital selvbetjening, telemedicin og andre internetbaserede services. 
 
Svendborg Kommune er desuden en del af samarbejdet Byregion Fyn, hvor der er nedsat 
en arbejdsgruppe 'Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur'. 
(FSDI) skal samle de fynske kommuners medarbejdere med ansvar for digital 
infrastruktur i et operativt forum, der kan bidrage med at finde løsninger og igangsætte 
konkrete indsatser vedr. bredbånds- og mobildækning. 
FSDI anbefaler at de fynske kommuner giver tilskud på 1000,- kr. pr. husstand, til 
projekter der opnår tilskud fra Bredbåndspuljen. Dette anbefales for at Fyn samlet set  
får en bedre digital infrastruktur og at kommunerne på Fyn agerer ens overfor borgerne 
og at projekter der går hen over kommunegrænser støttes ens af kommunerne. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Indstillingen påvirker umiddelbart ikke andre områder og udvalg. 
 
Økonomi:  
 
Det indstilles at der budgetmæssigt afsættes 300.000,- kr. på budget 2021. 
Da det er femte og forventeligt sidste runde af Bredbåndspuljen, forventes lidt yderligere 
ansøgninger. 
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Navn på tema: Mobil borgerservice 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Anskaffelse af køretøj 565
Udstyr til pas/kørekort m.v. 70 23 23 23
Drift af køretøj 39 39 39 39
Personaleudgifter 264 264 264 264
I alt 938 326 326 326  
 
Resume: 
Forslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe om etablering af mobil borgerservice. 
Forslaget indebærer anskaffelse af køretøj indrettet som mobilt betjeningssted af hensyn 
til borgere, som har lang transporttid til Svendborg. 
 
Sagsfremstilling: 
Mobil borgerservice er en kørende borgerservice, der kan bevæge sig rundt i kommunens 
yderområder. I en 14 dages turnus vil det være muligt, at den mobile borgerservice kan 
have 6 betjeningssteder, for eksempel Gudme, Lundby, Skårup, Stenstrup, Thurø og 
Vester Skerninge, hvor der i forvejen er decentrale biblioteker. Bemandingen vil bestå af 
to medarbejdere ad gangen, med kontakt til kolleger på kontoret for at kunne dække 
behov og efterspørgsel det enkelte sted. Borgerne vil kunne få næsten samme service 
som i Borgerservice i Svendborg. Der vil dog være undtagelser, da det ikke er muligt at 
dække alle specialområder med få medarbejdere i en mobil betjening. 
 
Der vil for eksempel være mulighed for at: 

• Forny pas og kørekort 
• Få fritagelse fra digital post 
• Søge om helbredstillæg 
• Indlevere ansøgninger, kvitteringer m.v. 
• Ændre forskudsopgørelse 
• Få udleveret blanketter 
• Få hjælp til benyttelse af de offentlige selvbetjeningsløsninger  

 
Der er obligatorisk tidsbestilling på alle områder ved fremmøde på Bibliotek og 
Borgerservice, Svinget 1. Det vil som udgangspunkt være hensigtsmæssigt ligeledes at 
anvende tidsbestilling i den mobile borgerservice, men erfaringer med ikke tidsbestilt 
mobil borgerservice kan evt. indhentes ved prøvehandlinger. 
 
Der gøres opmærksom på, at der ikke vil være mulighed for at etablere samme 
sikkerhed for personalet som i den almindelige ekspedition på Bibliotek og Borgerservice. 
Her er der videoovervågning, betjentdækning ved rundering og tilkald ved alarmknapper, 
flugtveje, samt tilstedeværelsen af øvrigt personale. 
 
Der er ikke taget stilling til muligheden for parkering ved de nævnte lokationer. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ikke belyst. 
 
Økonomi:  
Der er beregnet udgifter til anskaffelse, indretning og drift af en varebil samt anskaffelse 
og drift af specialudstyr til ekspeditioner af pas og kørekort.  
 
Som alternativ til køb af bilen, kan der også vælges en model med leasing, hvor den 
samlede udgift til mobil borgerservice udgør 470.000 kr. i 2021 og 403.000 kr. årligt i 
efterfølgende år. 
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Der er indregnet udgifter til personale idet, der skal tages 2 medarbejdere ud af den 
daglige drift til løsning af opgaven. Det er nødvendigt at bemande den mobile 
borgerservice med to medarbejdere, og derfor er der regnet med tidsforbrug for begge 
medarbejdere til kørsel, opstilling og i åbningstiden. 
 
Muligheden for mobil borgerservice bør lette presset på ekspeditionen i Bibliotek og 
Borgerservice, men der vil være et udvidet ressourceforbrug, da transport til og fra 
lokationerne, samt opstilling/tilslutning af udstyr, medfører ekstra tidsforbrug for 
personalet.  
 
Desuden må der forventes et vist tidsspilde, da flowet i ekspeditionerne ikke kan 
forventes at være lige så effektivt som i den almindelige ekspedition. Det er sandsynligt, 
at der vil være perioder, hvor der ikke er borgere til ekspedition og hvor medarbejdernes 
tid ikke kan udnyttes effektivt. Det er begrænset, hvilke administrative opgaver det er 
muligt at udføre med et forsvarligt arbejdsmiljø i en varebil.  
 
Endelig vil der være et vist træk på øvrige kolleger, da personalet i den mobile 
borgerservice vil have behov for at kunne kontakte kolleger på kontoret for at dække alle 
vidensområder.  
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Navn på tema: Mobil borgerservice 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Anskaffelse af køretøj 565
Udstyr til pas/kørekort m.v. 70 23 23 23
Drift af køretøj 39 39 39 39
Personaleudgifter 264 264 264 264
I alt 938 326 326 326  
 
Resume: 
Forslag fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe om etablering af mobil borgerservice. 
Forslaget indebærer anskaffelse af køretøj indrettet som mobilt betjeningssted af hensyn 
til borgere, som har lang transporttid til Svendborg. 
 
Sagsfremstilling: 
Mobil borgerservice er en kørende borgerservice, der kan bevæge sig rundt i kommunens 
yderområder. I en 14 dages turnus vil det være muligt, at den mobile borgerservice kan 
have 6 betjeningssteder, for eksempel Gudme, Lundby, Skårup, Stenstrup, Thurø og 
Vester Skerninge, hvor der i forvejen er decentrale biblioteker. Bemandingen vil bestå af 
to medarbejdere ad gangen, med kontakt til kolleger på kontoret for at kunne dække 
behov og efterspørgsel det enkelte sted. Borgerne vil kunne få næsten samme service 
som i Borgerservice i Svendborg. Der vil dog være undtagelser, da det ikke er muligt at 
dække alle specialområder med få medarbejdere i en mobil betjening. 
 
Der vil for eksempel være mulighed for at: 

• Forny pas og kørekort 
• Få fritagelse fra digital post 
• Søge om helbredstillæg 
• Indlevere ansøgninger, kvitteringer m.v. 
• Ændre forskudsopgørelse 
• Få udleveret blanketter 
• Få hjælp til benyttelse af de offentlige selvbetjeningsløsninger  

 
Der er obligatorisk tidsbestilling på alle områder ved fremmøde på Bibliotek og 
Borgerservice, Svinget 1. Det vil som udgangspunkt være hensigtsmæssigt ligeledes at 
anvende tidsbestilling i den mobile borgerservice, men erfaringer med ikke tidsbestilt 
mobil borgerservice kan evt. indhentes ved prøvehandlinger. 
 
Der gøres opmærksom på, at der ikke vil være mulighed for at etablere samme 
sikkerhed for personalet som i den almindelige ekspedition på Bibliotek og Borgerservice. 
Her er der videoovervågning, betjentdækning ved rundering og tilkald ved alarmknapper, 
flugtveje, samt tilstedeværelsen af øvrigt personale. 
 
Der er ikke taget stilling til muligheden for parkering ved de nævnte lokationer. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ikke belyst. 
 
Økonomi:  
Der er beregnet udgifter til anskaffelse, indretning og drift af en varebil samt anskaffelse 
og drift af specialudstyr til ekspeditioner af pas og kørekort.  
 
Som alternativ til køb af bilen, kan der også vælges en model med leasing, hvor den 
samlede udgift til mobil borgerservice udgør 470.000 kr. i 2021 og 403.000 kr. årligt i 
efterfølgende år. 
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Der er indregnet udgifter til personale idet, der skal tages 2 medarbejdere ud af den 
daglige drift til løsning af opgaven. Det er nødvendigt at bemande den mobile 
borgerservice med to medarbejdere, og derfor er der regnet med tidsforbrug for begge 
medarbejdere til kørsel, opstilling og i åbningstiden. 
 
Muligheden for mobil borgerservice bør lette presset på ekspeditionen i Bibliotek og 
Borgerservice, men der vil være et udvidet ressourceforbrug, da transport til og fra 
lokationerne, samt opstilling/tilslutning af udstyr, medfører ekstra tidsforbrug for 
personalet.  
 
Desuden må der forventes et vist tidsspilde, da flowet i ekspeditionerne ikke kan 
forventes at være lige så effektivt som i den almindelige ekspedition. Det er sandsynligt, 
at der vil være perioder, hvor der ikke er borgere til ekspedition og hvor medarbejdernes 
tid ikke kan udnyttes effektivt. Det er begrænset, hvilke administrative opgaver det er 
muligt at udføre med et forsvarligt arbejdsmiljø i en varebil.  
 
Endelig vil der være et vist træk på øvrige kolleger, da personalet i den mobile 
borgerservice vil have behov for at kunne kontakte kolleger på kontoret for at dække alle 
vidensområder.  
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SKØN FOR OVERFØRSELSUDGIFTER BUDGET 2021-24 
 

Oversigt over mer- og mindreudgifter vedrørende overførselsudgifter  

 
Mio.kr., 2021 prisniveau 2021 2022 2023 2024

Teknik- og Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0
Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget 103,4 82,1 62,7 82,0

Børn- og Ungeudvalget -6,8 -6,8 -6,8 -6,8

Social- og Sundhedsudvalget -12,6 -13,0 -13,4 -13,4

Økonomiudvalget -5,3 -5,3 -5,3 -5,3
I alt 78,7 57,0 37,2 56,5  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Teknik- og Erhvervsudvalget 
Ingen ændring 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
Administrationen har udarbejdet forslag til udgiftsskøn for overførselsudgifterne til brug for budget-
lægningen 2021.  
 
Budgetteringen af antal personer m.v. på de forskellige ydelser er foretaget på baggrund af prog-
noser, der baserer sig på den faktiske udvikling kombineret med aktuelle forventninger til budget-
årene. Det største fokus og mindste usikkerhed i budgetforslaget ligger på år 2021, hvorfor nogle 
af de antalsmæssige forudsætninger er uændrede i overslagsårene 2022-2024. Budgetforslaget er 
kraftigt påvirket af udviklingen som følge af Covid-19, herunder den store usikkerhed om udviklin-
gen på arbejdsmarkedet.  
 
KL udarbejder også et teknisk skøn for kommunens forventede overførselsudgifter i 2021. KL’s 
skøn er 25 mio. kr. højere end kommunens eget skøn. 
 
For Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område medfører budgetforslaget følgende ændrin-
ger pr. politikområde: 
 
Specifikation af budgetrammekorrektionen 2021-2024 

Mio. kr., 2021 prisniveau 2021 2022 2023 2024 
Beskæftigelsesindsats 0,3 0,3 0,3 0,3 
Sociale ydelser 20,9 26,0 29,5 34,5 
Integration -0,1 0,3 1,0 1,5 
Forsikrede ledige 69,2 39,7 13,8 14,6 
Førtidspension 14,5 17,5 20,3 31,8 
Boligsikring, boligydelse og personlige 
tillæg 

 
-1,4 

 
-1,8 

 
-2,2 

 
-0,6 

BIU i alt overførselsudgifter 103,4 82,1 62,7 82,0 
+ er merudgift, - er mindreudgift 
 
På BIU’s område forventes i 2021 en merudgift på 103,4 mio. kr. i forhold til den nuværende ram-
me. 
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Beskæftigelsesindsats  
Udgiften til beskæftigelsesindsats viser en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til den eksisterende 
ramme.  
 
Sociale ydelser  

Der forventes i 2021 en merudgift på 20,9 mio. kr. i forhold til budgetrammen.  
 
De antalsmæssige forudsætninger for budget 2021 er: 
 Budget  

2020 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget  
2023 

Budget 
2024 

Sygedagpenge 800 964* 916 907 898 889 
Kontanthjælp 666 690 730 730 730 730 
Uddannelseshjælp 434 517 531 524 518 511 
Revalidering 31 28 23 23 23 23 
Fleksjob, gammel ordning 251 241 200 165 130 95 
Flekslønstilskud, ny ordning 610 545 602 647 692 741 
Ressourceforløb 353 296 288 271 256 241 
Jobafklaringsforløb 305 244 320 320 320 320 
Ledighedsydelse 230 297 284 284 284 284 
*skøn for hele 2020 
 
Antal sygedagpengeforløb er steget under Covid-19, hvilket forventes at påvirke budgetårene. Der 
opjusteres derfor til 916 i 2021, med svagt faldende antal i overslagsårene. Ændringen giver en 
merudgift på 5,8 mio. kr. i 2021. 
 
Kontanthjælpsområdet er også påvirket af Covid-19. Mange jobparate kontanthjælpsmodtagere 
bliver ledige, og de har ikke så let ved at komme i job igen. Ligeledes er der tilgang af borgere, der 
overgår fra selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Antal kontanthjælpsmodtagere justeres derfor op 
til 730 i 2021. 
For uddannelseshjælp resulterer Covid-19 i mindre afgang fra ydelsen med stigende antal til følge. 
Budgettet stiger derfor til 531 i 2021, med svagt fald i overslagsårene. Ændringen på kontant- og 
uddannelseshjælp medfører merudgifter på 15,2 mio. kr. i forhold til budgetrammen i 2021. 
 
Fleksjobområdet påvirkes i nedadgående retning af Covid-19, da en del har mistet deres fleksjob. 
De afskedigede i fleksjob vil i stedet overgå til ledighedsydelse. Den forventede udgift er til trods 
for udviklingen på niveau med den eksisterende budgetramme i 2021, men med forventede mer-
udgifter i overslagsårene.  
 
Antal ressourceforløb forventes ikke at være påvirket af Covid-19. Det aktuelle antal ligger under 
budgettet, og en fremskrivning af udviklingen giver mulighed for at nedjustere det forventede antal 
i 2021 til 288. 
Jobafklaringsforløb er i høj grad påvirket af Covid-19 som følge af ændrede sygedagpengeregler 
under Covid-19. Det aktuelle antal er derfor kunstigt lavt. Budgettet justeres op til 320 personer, 
som på grund af usikkerhed om den videre udvikling holdes uændret i overslagsårene. Ændringen i 
antal ressource- og jobafklaringsforløb giver en mindreudgift på 6,3 mio. kr.  
 
Ledighedsydelse påvirkes som nævnt af afskedigelser blandt personer i fleksjob samt af at færre 
afgår fra ydelsen under Covid-19. Antallet må derfor hæves til 284 i 2021-24, hvilket er en stig-
ning på 54 i forhold til rammen. Der er således merudgifter på 8,4 mio. kr. årligt. 
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Integration 
 
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, antal modtagere 
 Budget  

2020 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget  
2023 

Budget 
2024 

Eksisterende budgetram-
me 

157  157 177 177 (177) 

Budgetforslag 2021  137 146 153 160 166 
 
Skønnet for udgiften til integrationsområdet er samlet set tæt på balance med budgetrammen og 
udgør 15,5 mio. kr. i 2021. Ifølge Udlændingestyrelsens udmelding forventes på landsplan ca. 600 
nye flygtninge til kommunerne i 2021. Heraf er Svendborg tildelt 7 personer, der er indregnet år-
ligt i budgettet.  

 
Forsikrede ledige 
Området er kraftigt påvirket af Covid-19, og antal ledige er steget kraftigt i foråret. Nyeste tal for 
juni har dog vist et fald. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med at skønne, hvor meget og 
hvor længe situationen med Covid-19 vil påvirke ledigheden.  

Der foreslås et budget på 1.215 helårspersoner i 2021, der i løbet af 2022 falder til et niveau i 
2023, der svarer til antallet i 2019. Den eksisterende budgetramme udgør 700 personer, hvorfor 
området viser en markant merudgift i 2021 på 69,2 mio. kr. 

Forsikrede ledige, antal a-dagpengemodtagere 
 Budget  

2020 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget  
2023 

Budget 
2024 

Eksisterende budgetram-
me 

700  700 700 700 (700) 

Budgetforslag 2021  1.247 1.215 1.000 811 811 
 

 
Førtidspension  
For nye tilkendelser skønnes det, at der skal budgetteres med det hidtidige niveau for tilkendelser 
på 120 årligt. Dog forventes der ca. 150 tilkendelser i 2020, hvilket gør udgangspunktet for bud-
getårene højere end den eksisterende ramme. 

Antallet af førtidspensioner efter de gamle refusionsordninger kan nedjusteres lidt i tre af budget-
årene som følge af en forventet øget afgang. 

 
Førtidspension, antal nye sager med trapperefusion (21% refusion) 
 Budget  

2020 
Aktuelt 
antal 

 Budget 
2021 

Budget  
2022 

Budget  
2023 

Budget 
2024 

Eksisterende budgetram-
me 

602  722 842 962 (962) 

Budgetforslag 2021 - - 751 871 991 1.111 
 

Førtidspension, antal ”gamle” sager med 35% refusion 
 Budget  

2020 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget  
2023 

Budget 
2024 

Eksisterende budgetram-
me 

1.630  1.515 1.434 1.333 (1.333) 

Budgetforslag 2021 - 1.581 1.494 1.422 1.350 1.278 
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Førtidspension, antal ”gamle” sager med 50% refusion 
 Budget  

2020 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget  
2023 

Budget 
2024 

Eksisterende budgetram-
me 

235  202 187 172 (172) 

Budgetforslag 2021 - 221 207 195 183 171 
 

Samlet set viser førtidspensionsområdet (ekskl. seniorpension) en merudgift på 7,7 mio. kr. i 
2021. 

Fra 2020 er der kommet en ny ydelse – seniorpension. Den kan søges af personer med nedsat ar-
bejdsevne, langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og maksimalt seks år før pensionsalderen. I 
loven er det forudsat at kommunernes udgifter finansieres dels gennem mindreudgifter på øvrige 
ydelser og dels via en kompensation fra budgetgarantien. På grund af usikkerhed om dels antal 
tilkendelser og hvor mange af disse, der måtte komme fra andre ydelser, budgetlægges posten til 
seniorpension som Svendborgs andel af nettoudgiften på landsplan, som beregnet i loven. Det vil 
sige forskellen mellem den skønnede bruttoudgift og den forventede mindreudgift til andre ydelser. 
Budgettet til seniorpension udgør således 6,8 mio. kr. i 2021. 
 

Boligstøtte og Personlige tillæg 
Boligstøtte er en samlet betegnelse for Boligsikring og Boligydelse.   

I forbindelse med budget 2020 blev overslagsårende 2021-2023 tilpasset en stigning i antallet af 
modtagere. Efterfølgende har det vist sig, at stigningen i antallet af modtagere har været mindre 
end forventet, derfor forventes der i 2021 en mindreudgift på 1,0 mio. kr. stigende til 1,9 mio. kr. i 
2023, mens der forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i 2024 

Personlige tillæg forventes næsten i balance med en mindreudgift på 0,4 mio. kr.  

Boligydelse: 
For boligydelse har der siden 2016 været en svag stigning i antal helårspersoner på gennemsnitligt 
17 årligt. I de kommende år forventes en stigning som følge af en stigning i antallet af ældre, før-
tidspensionister samt det igangværende/planlagte boligbyggeri.  

 
Antal helårspersoner budgetforslag 2021 – Boligydelse 

 Budget  
2020 

Aktuelt 
antal 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget  
2023 

Budget 
2024 

Eksisterende budgetramme 4.118  4.183 4.248 4.313 (4.313) 
Budgetforslag 2021 - 4.075 4.161 4.216 4.271 4.326 
 

Boligsikring: 
For boligsikring har der i perioden fra 2012 til 2019 været en jævn stigning i antal helårspersoner 
på gennemsnitligt 43 årligt. I de kommende år forventes en lille stigning afledt af igangværen-
de/planlagt boligbyggeri. 

 

Antal helårspersoner budgetslag 2021 

 Budget  
2020 

Aktuelt 
antal 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget  
2023 

Budget 
2024 

Eksisterende budgetramme 3.277  3.385 3.492 3.600 (3.600) 
Budgetforslag 2021 - 3.263 3.333 3.403 3.473 3.543 
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Kommunale løntilskudsjob (serviceudgift) 

Der budgetteres med nettoudgift til 12 forsikrede ledige og 3 kontanthjælpsmodtagere (helårsper-
soner) ansat i kommunale løntilskudsjob, hvilket giver en mindre justering af budgettet med -0,3 
mio. kr. i forhold til budgetrammen.  
 

Børn- og Ungeudvalget 
 

Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager 
 
I forlængelse af udligningsreformen gennemføres en tilpasning af den centrale refusionsordning 
vedr. særligt dyre enkeltsager. På området for udsatte børn og unge medfører tilpasningen, at der 
indføres en nyt refusionsknæk på 75 % af udgifter over 2.050.000 kr. Eksisterende knæk er 25% 
af udgifter over 830.000 kr. og 50% af udgifter over 1.630.000 kr. I sager med flere søskende 
fjernes kravet på mindst 4 anbringelser for at samle til en refusionssag. Fremover kan alle søsken-
de lægges sammen som en refusionssag uanset om der er tale om forebyggelse og/eller anbringel-
se. 
 
På landsplan forventes øgede indtægter på 0,674 mia. kr. på børn og ungeområdet som følge af 
omlægningen. Kommunernes bloktilskud reduceres derfor tilsvarende, se nedenstående tabel.   
 
Indtægtsbudgettet vedr. særligt dyre enkeltsager på Børne- og Ungeudvalget skal derfor tilpasses, 
som minimum svarende til reduktionen i bloktilskuddet, dvs. ved en forøgelse af indtægtsbudgettet 
med 6,8 mio. kr. i 2021 og frem, se tabellen nedenfor. Det må dog forventes, at Svendborgs øge-
de indtægter/refusioner vil ligge på et højere niveau end kommunens andel af bloktilskuds-
reduktionen, men der foreligger endnu ikke en endelig beregning heraf. 
 
Voksenområdet 2021 2022 2023 
Reduktion bloktilskud landsplan* 0,674 mia.kr. 0,674 mia. kr. 0,674 mia. kr. 
Reduktion bloktilskud Svendborg 
(1,01%) 

6,8 mio. kr. 6,8 mio. kr. 6,8 mio. kr. 

*) Jf. supplementskrivelserne til budget 2021, som dog viser lidt forskellige tal. 
 

Social- og Sundhedsudvalget 

 
Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager 
 
I forlængelse af udligningsreformen gennemføres en tilpasning af den centrale refusionsordning 
vedr. særligt dyre enkeltsager. På det specialiserede voksenområde medfører tilpasningen, at be-
løbsgrænserne for, hvornår kommunerne kan få henh. 25 % og 50 % refusion nedsættes, ligesom 
der indføres en ny højeste sats for refusion på 75 %. Desuden vil borgere under 67 år fremover 
være omfattet af reglerne om refusion, såfremt de var omfattet af reglerne inden 67. leveår. 
 
På landsplan forventes øgede indtægter på 1,2 mia. kr. på voksenområdet som følge af omlægnin-
gen. Kommunernes bloktilskud reduceres derfor tilsvarende, se nedenstående tabel.   
 
Indtægtsbudgettet vedr. særligt dyre enkeltsager på Social- og Sundhedsudvalget skal derfor til-
passes, som minimum svarende til reduktionen i bloktilskuddet, dvs. ved en forøgelse af indtægts-
budgettet med 12,6 mio. kr. i 2021, 13 mio. kr. i 2022 og 13,4 mio. kr. i 2023, se tabellen. Det må 
dog forventes, at Svendborgs øgede indtægter/refusioner vil ligge på et højere niveau end kom-
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munens andel af bloktilskuds-reduktionen, men der foreligger endnu ikke en endelig beregning 
heraf. 
 
Voksenområdet 2021 2022 2023 
Reduktion bloktilskud landsplan* 1,249 mia.kr. 1,289 mia. kr. 1,324 mia. kr. 
Reduktion bloktilskud Svendborg (1,01%) 12,6 mio. kr. 13,0 mio. kr. 13,4 mio. kr. 
*) Jf. supplementskrivelserne til budget 2021, som dog viser lidt forskellige tal.  
 
Økonomiudvalget - Seniorjob 
Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob, 
hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn. Kommunerne skal tilbyde an-
sættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede 
og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede. 

 
Antal seniorjobs i Svendborg Kommune 

 2018 2019 Skøn 2020 Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Seniorjob 60 59 40 30 30 30 30 

 
Nedenstående tabel viser tilgang og afgang i Svendborg Kommune fra 2010 og frem til forventet 
regnskab 2021. Stigningen i 2013 kan henføres til, at det i forbindelse med finansloven for 2013 
blev muligt for en afgrænset gruppe at opnå ret til seniorjob, selvom der var mere end 5 år til ef-
terlønsalderen. 

 

  Tiltrådt Fratrådt Udvikling  

2010 1 0 1 

2011 4 0 4 

2012 8 0 8 

2013 99 59 40 

2014 28 41 -13 

2015 21 26 -5 

2016 36 29 7 

2017 13 32 -19 

2018 15 24 -9 

2019 14 27 -13 

2020 7 34 -27 

2021 11 11 0 

 
 
De seneste stramninger af efterlønsordningen har medført at der er færre der nu og fremover vil 
modtage efterløn, og dermed vil antal på seniorjob også formodes at falde fremadrettet.  

Det forventede regnskab 2020 er lagt til grund for skønnet i årene 2021-24, og det medfører et 
mindreforbrug på 5,3 mio. kr. pr. år.  

Skøn over tilgang i 2021 forventes at stige en smule grundet udviklingen som følge af Covid-19, 
herunder den store usikkerhed om udviklingen på arbejdsmarkedet.  
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 Netto - 1.000 kr.  (2021-priser) 2021 2022 2023 2024

Køb og salg: 347 21.094 347 347

1 Tankefuld - Rådgivning 347 347 347 347

2 Jordforsyning i landistrikter +/- 5,4 mio. kr. 0 0 0 0

3 Køb af A.P. M øllers Vej (SIM AC) 20.747

Veje og Trafiksikkerhed 21.547 21.547 21.547 21.547

4 Trafiksikkerhed og cykelfremme 1.289 1.289 1.289 1.289

5 Renovering af signalanlæg 637 637 637 637

6 Trafiksikkerhed Cykelstier 3.896 3.896 3.896 3.896

7 Veje - funktionsudbud og partnering 15.725 15.725 15.725 15.725

Havne og Færger 18.406 8.080 6.634 6.634

8 Rådighedsramme 2.494 2.494 2.494 2.494

9 Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen   1.867 1.446

10 Klimatilpasning Svendborg Havn 8.626

11 Svendborg Havn, analyse m.v. 5.062 3.630 3.630 3.630

12
M idlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med 

havneudvikling
357 510 510 510

Kultur, Fritid og Idræt 534 534 534 534

13 Renovering af klubhuse 323 323 323 323

14 Forsamlingshuse - aktiviteter 211 211 211 211

Natur, Miljø og Klima 1.700 1.700 1.700 1.700

15 Naturpleje - Primært skovrejsning 1.054 1.054 1.054 1.054

16 Natura 2000-indsatsen 646 646 646 646

Borgernære Serviceområder 44.277 58.613 68.802 68.802

17 Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud 1.019 1.019 1.019 1.019

18 Skoler - Faglokaler 1.019 1.019 1.019

19 Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder 419 419 419 419

20 Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag 1.433 2.322 2.322 2.322

Vuggestuepladser Svendborg By og Thurø 890

21 Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m. 32.065 35.192 35.192 35.192

22 Thurø Skole og Skårup Skole 2.038

23 Pulje - Ekstra anlægsramme 6.413 18.642 28.831 28.831

Energi 5.794 0 0 0

24 Innovativt Enerigisparepro jekt 5.794

Byudvikling 6.340 3.545 3.545 3.545

25 Byfornyelse - rådighedsbeløb 3.545 3.545 3.545 3.545

26 Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring 2.795

Administration 3.438 3.092 3.092 3.092

27 Pulje til lokale initiativer 1.400 1.054 1.054 1.054

28 Potentialeplaner i lokalområder - Nye tiltag 2.038 2.038 2.038 2.038

Samlet anlægsramme - udgifter 107.866 123.688 111.684 111.684

Samlet anlægsramme - indtægter -5.483 -5.483 -5.483 -5.483

Samlet anlægsramme - netto 102.383 118.205 106.201 106.201
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Køb og Salg - Jordforsyning 

Tankefuld etape 1                          Bilag 1 

Projektbeskrivelse – Køb og salg 

Fysisk location 
(adresse) 

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. 
 
Salgsbudget for årene 2020-22 er reduceret til 0 kr. (budgetforlig 2019) 
 
Etape 2 er indtil videre udgået af investeringsoversigten (budgetforlig 
2018). 
 

 
 

 Tankefuld etape 1: 
 
Grundsalg 
Pr. maj 2020 er der solgt: 

- Parcelhusgrunde 18  
- Cottaslow grunde: 22 
- Storparceller: 2 

 
Til salg: 

- Parcelhusgrunde: 2 
- Storparceller og centergrunde: 15.573 m²  

 
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.  
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Bilagsmateriale, evt. 
link 

http://www.svendborg.dk/tankefuld 
  

Projektets samlede 
udgift til 2019 
og periode (netto) 

 
Netto 90,7 mio. kr. ekskl. forlængelse af 

Johs. Jørgensens Vej 

 
Opstart 2007 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

Tankefuld -  Pro jektering / rådgivning 9.538 347 347 347 347 10.926

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 -47.974 -47.974

Samlede likviditet, netto 

ekskl. afdrag lån. 89.317 347 347 347 347 90.705

 

Økonomi

 

 

Pr. maj 2020. 
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Jordforsyning i landdistrikter                Bilag 2 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Udgifter 5.483 5.483 5.483 5.483 21.932

Indtægter -5.483 -5.483 -5.483 -5.483 -21.932

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) 

Jordforsyning i 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., svarende til 5,4 mio. kr. i 2021 
prisniveau. 
 
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.  
 
Der er ikke anvist konkrete forslag til anvendelse heraf. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
+ / - 5,5 mio. kr./år 

 
Årlig pulje 
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Køb og Salg  

Køb af A. P. Møllers Vej                       Bilag 3 

Projektbeskrivelse – Køb og salg 

Fysisk location 
(adresse) 

A. P. Møllers Vej 37A, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Køb af SIMAC s ejendom på A. P. Møllers Vej 
Uddannelsesinstitutionen SIMAC flytter efter planen ind i nyopførte 
lokaler på Nordre Kajgade i sommeren 2022. Svendborg Kommune har 
forpligtet sig til at købe ejendommen A. P. Møllers Vej 37A til en 
minimumspris på 20 mio. kr. medmindre ejendommen kan afsættes til 
anden side for en højere pris. 
 
Ejendommen A. P. Møllers Vej 37A ejes i dag af SIMAC og Svendborg 
Kommune har indgået kontrakt med SIMAC om leje af halvdelen af 
bygningen. De lejede lokaler anvendes til drift af Ungekontakten. 
 

Behov / ønsker Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2021 ved indgået budgetforlig 
2019, og efterfølgende (juni 2020) til budget 2022, grundet Corona. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
20,7 mio. kr.  

 

 
2021 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Køb af A.P. M øllers Vej 0 20.747 0 0 20.747

Samlede likviditet, netto 0 0 20.747 0 0 20.747

Økonomi
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Veje og Trafiksikkerhed 

Trafiksikkerhed og Cykelfremme                Bilag 4 

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed 

Fysisk location 
(adresse) 

Trafiksikkerhed og cykelfremme 

Overordnet 
beskrivelse 

I budget 2021 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 1,3 
mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.  
 

Behov / ønsker Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og 
trafiksikkerhedskampagner.  
 
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 Teknik- og 
Erhvervsudvalget, med konkrete trafiksikkerheds- og cykelfremme 
projekter.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 1,3 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.289 1.289 1.289 1.289 5.156

Samlede likviditet, netto 0 1.289 1.289 1.289 1.289 5.156

Økonomi
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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. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 637 637 637 637 2.548

Samlede likviditet, netto 0 637 637 637 637 2.548

Økonomi
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Trafiksikkerhed - cykelstier                Bilag 6 

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed 

Overordnet 
beskrivelse 

Trafiksikkerhed – Cykelstier 
 

Behov / ønsker  
Fra budget 2017 og frem er der afsat årlig rådighedsramme til cykelstier. 

 
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 Teknik- og 
Erhvervsudvalget, med konkretet projekter.  
 
Rådighedsrammen blev ved budgetforlig 2020 øget med 2,0 mio. kr./år. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
ca. 3,9 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse  3.896 3.896 3.896 3.896 15.584

Samlede likviditet, netto 0 3.896 3.896 3.896 3.896 15.584

Økonomi
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Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering            Bilag 7 

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 partnering s aftale 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. 15,7 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 15.725 15.725 15.725 15.725 62.900

Samlede likviditet, netto 0 15.725 15.725 15.725 15.725 62.900

Økonomi
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Havne og Færger - Havne 

Trafik og Havne - Rådighedsramme             Bilag 14 

Projektbeskrivelse – Havne og Færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Havn og Lystbådehavne 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af 
Svendborg havn og lystbådehavnene. 
 

Behov / ønsker Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg 
havn og Lystbådehavn. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 2,5 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.494 2.494 2.494 2.494 9.976

Samlede likviditet, netto 0 2.494 2.494 2.494 2.494 9.976

Økonomi
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Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen              Bilag 9 

Projektbeskrivelse – Havne og Færger  

Fysisk location 
(adresse) 

Bygningerne på Frederiksøen 

Overordnet 
beskrivelse 

Midlerne er sat af til vedligehold af bygningerne og området i perioden 
2017-2022. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
1,4-1,9 mio. kr. årligt 

 

 
2017-22 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.323 1.867 1.446 3.313

Samlede likviditet, netto 1.323 1.867 1.446 0 0 3.313

Økonomi
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Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn     Bilag 10  

Projektbeskrivelse – Havne og Færger  

Fysisk location 
(adresse) 

Klimatilpasning Svendborg Havn: 
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 ”Om profilering 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. Inklusiv fremskrivninger og en 
tillægsbevilling er budget nu på 29,9 mio. kr. 
 
Heraf er ca. 4 mio. kr. brugt på afholdelse af en arkitektkonkurrence.  
 
Konkurrencen skal give bud på en helhedsplan for byrumsudformning og 
klimasikring langs Den Blå Kant. 
   
Anvendelsen af det resterende budget sker i 2018-2021, hvor 
projektering og udførelse igangsættes af 1. Etape sker på baggrund af 
arkitektkonkurrencens vinderløsning.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
29,9 mio. kr. 

 
2016-2021 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Den Blå Kant, byrumsudvikling og 

klimasikring af Svendborg Havn 21.249 8.626 0 0 0 29.875

Samlede likviditet, netto 21.249 8.626 0 0 0 29.875

Økonomi
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Svendborg Havn, analyse mv.              Bilag 11 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 

(adresse) 

Svendborg Havn: analyser m.v. 

 

Overordnet 

beskrivelse 

Planlægning/udvikling og styring af bygge- og anlægsprojekter på 
Svendborg havn. 

Behov / ønsker Budgettet er afsat til fire planlæggere / projektstyrere samt til analyser 
og rådgivning. De fire planlæggere arbejder med projektudvikling og -
styring indenfor alle igangværende temaer under Fremtidens Havn, dvs 
Den Blå Kant, Maritimt Kraftcenter, Den Blandede By, Frederiksø – Kultur 
og Erhverv samt Midlertidige Aktiviteter.  Hertil kommer fremtidige 
temaer som eksempelvis Østre Kaj mv. 
Budgettet for Svendborg Havn, analyse mv omfatter konkret følgende 
elementer: 
 

• Projektudvikling og udbud på Jessens Mole 
• Forberedende analyser og planlægning for Østre kaj, Østre 

Havnevej og Abildvej. 
• Opfølgning vedr udbud på Godsbanearealet efter 2021 
• Opdatering af samlet havneudviklingsplan 
• Udvikling af partnerskaber på Frederiksø 
• Kommunikation og udstillinger 
• Løbende drift og mindre anlæg, eksempelvis ifm endnu ikke 

projektudviklede dele af Den Blå Kant 
• Fundraising bla ift byudvikling og klimatilpasning 
• Andre analyser og midlertidige aktiviteter 

 
Behovsanalyse Budgettet er afgørende for den fortsatte udmøntning af Udviklingsplanen 

”Fremtidens Havn” (2014) og ”Bosætningsstrategien” (2020) og er afsat 
til aflønning af planlæggere/projektledere, til konsulentydelser til 
eksempelvis tekniske og finansielle undersøgelser og analyser, til 
planlægning og bygherrerådgivning samt til supplerende midlertidige 
aktiviteter på havnen. 
 

Projektets samlede 

udgift og periode 

 
Ca. 3,6 – 5,1 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 5.062 3.630 3.630 3.630 15.952

Samlede likviditet, netto 0 5.062 3.630 3.630 3.630 15.952

Økonomi
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Midlertidige anvendelser / aktiviteter i forbindelse med 

Havneudvikling               Bilag 12 

Projektbeskrivelse – Havne og Færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Havn 

Overordnet 
beskrivelse 

En pulje til midlertidige aktiviteter på Svendborg Havn. 

Behov/ønsker Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og 
byudviklingen, både konkret og strategisk. 
 
Puljen vil blive benyttet til midlertidige aktiviteter, der kan skabe liv på 
havnen og fastholde og udvikle havnen som hele byens mødested, frem 
til der træffes beslutning om en mere permanent anvendelse. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,4-0,5 mio. kr./år Årlig pulje 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udgifter 2.558 357 510 510 510 4.445

Samlede likviditet, netto 2.558 357 510 510 510 4.445

Økonomi
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Kultur, Fritid og Idræt – Fritidsfaciliteter 

Renovering af klubhuse              Bilag 13 

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

Renovering af klubhuse i 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. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 323 323 323 323 1.292

Samlede likviditet, netto 0 323 323 323 323 1.292

Økonomi
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Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel virksomhed 

Forsamlingshuse - aktiviteter              Bilag 14 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

Forsamlingshuse - aktiviteter 

Overordnet 
beskrivelse 

Der afsattes i budget 2018 og overslagsår en pulje på 0,2 mio. 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.  

 
Årlig pulje 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 211 211 211 211 844

Samlede likviditet, netto 0 211 211 211 211 844

Økonomi
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Natur, Miljø og Klima  

Naturpuljen – primært skovrejsning             Bilag 15 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

Naturpleje – primært skovrejsning i udvalgte områder. 

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, herunder at skabe 
sammenhæng mellem naturområder. 

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 

 
1,1 mio. kr./år 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.054 1.054 1.054 1.054 4.216

Samlede likviditet, netto 0 1.054 1.054 1.054 1.054 4.216

Økonomi
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Natura 2000-indsatsen              Bilag 16 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

Natura 2000-indsatsen: 
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. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 646 646 646 646 2.584

Samlede likviditet, netto 0 646 646 646 646 2.584

Økonomi
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Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud 

Styrket indvendig vedligehold – Skole og dagtilbud            Bilag 17 

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Kommunale skoler og dagtilbud 

Overordnet 
beskrivelse 

Anlægsramme til styrket indvendigt vedligehold på skoler og dagtilbud. 
 
En del skoler og dagtilbud har et tydeligt og betragteligt efterslæb på den 
indvendige vedligehold, hvor overflader som vægge, gulve, lofter, 
vinduer, døre mm. mange steder fremstår nedslidte og meget uensartede 
i materialer, farver og stil. 
 
Puljen afsættes som målrettet ramme til at løfte den indvendige 
vedligehold på området så kommunens skoler og dagtilbud fremtræder 
æstetisk præsentabelt og tidssvarende. Det vurderes at et sådan løft i 
højere grad appellerer til, at børn, unge, medarbejdere, forældre og 
fritidsbrugere mv. vil føle sig godt tilpas i rammerne, og dermed føle et 
større medansvar og ejerskab for kommunens ejendom. 
 
Børne- og Ungeudvalget indstiller på den baggrund den årlige frigivelse af 
midlerne til Teknik- og Erhvervsudvalget. 
 
Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre en 
driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at 
pege på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i forbindelse 
med den årlige frigivelse. 
 
De konkrete projekter gennemføres i en dialog med brugerne ligesom 
ved øvrige anlægsprojekter. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 1,0 mio. kr./år 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Udgifter 1.019 1.019 1.019 1.019 4.076

Indtægter 0

Samlet anlægspro jekt 0 1.019 1.019 1.019 1.019 4.076

Samlede likviditet, netto 0 1.019 1.019 1.019 1.019 4.076

Økonomi
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Skoler - Faglokaler               Bilag 18 

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Skoler i Svendborg Kommune 

Overordnet 
beskrivelse 

Renovering af skolernes faglokaler. 

Behov/ønsker På foranledning af Børne- og Ungeudvalget er der i 2019 udarbejdet en 
status på skolernes faglokaler. 
 
Den viser, at der er et yderligere behov for renovering af faglokaler på 
flere skoler som følge af nye krav til valgfag i udskolingen ligesom flere 
fag ikke blev prioriteret ved den netop afsluttede faglokalerenovering 
2015-2018. 
 

Øvrige bemærkninger  Med afsæt i bl.a. standarder for faglokaler formuleret af emu.dk 
(Danmarks Læringsportal), er der udarbejdet et fælles grundlag for 
standarder for renovering af faglokaler, så lokalerne kan leve op til nye 
faglige og fysiske krav. 
 
Ud fra dette grundlag skal der udarbejdes en prioritering af skolerne. 
Dette vil ske i et samarbejde mellem Skoleafdelingen og Center for 
Ejendomme og Teknisk Service.  
 
Midlerne vil ikke skulle prioriteres til almen vedligeholdelse af lokalerne, 
men vil skulle prioriteres til at opgradere lokalerne til en standard, der 
passer til nutidens behov og regler.  
 
Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre en 
driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at 
pege på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i forbindelse 
med den årlige frigivelse. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,0 mio. kr./år Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Udgifter 0 0 1.019 1.019 1.019 3.057

Indtægter 0

Samlet anlægspro jekt 0 0 1.019 1.019 1.019 3.057

Samlede likviditet, netto 0 0 1.019 1.019 1.019 3.057

Økonomi
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Dagtilbud – Pulje til indsatsområder           Bilag 19 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Fællespulje til indsatsområder: 
- 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 

 
0,4 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

  

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 419 419 419 419 1.676

Samlede likviditet, netto 0 419 419 419 419 1.676

Økonomi
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Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag             Bilag 20 

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 

 
2,3 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø re lse

Daginstitutioner - 

Sikkerhedsmæssige tiltag 1.433 2.322 2.322 2.322 8.399
Vuggestuepladser Svendborg By og 

Thurø 890 890

Samlet anlægspro jekt 0 2.323 2.322 2.322 2.322 9.289

Samlede likviditet, netto 0 2.323 2.322 2.322 2.322 9.289

Økonomi
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Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige 

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.           Bilag 21 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Vedligeholdelsespulje for Svendborg Kommunes ejendomme 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med 
budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje. 
 
Dette er sket for at kunne lave en mere strategisk indsats i forbindelse 
med vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme. 
 
Disponering af det årlige vedligeholdelse budget forelægges det til en 
hvert tid gældende anlægsudvalg til godkendelse. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 32,1-35,2 mio. kr./år 

 
Løbende 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Vedligeholdelsespulje 32.065 35.192 35.192 35.192 137.641

Samlede likviditet, netto 0 32.065 35.192 35.192 35.192 137.641

Økonomi
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Nedrivning af ledigblevne bygninger ved Thurø og Skårup Skole     Bilag 22 

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Thurø Skole og Skårup Skole 

Overordnet 
beskrivelse 

Projektet indeholder nedrivning af to bygninger på Thurø Skole, og en 
bygning på Skårup Skole.  
 
I 2021 vil anlægsrammen på 2,0 mio. kr. prioriteres til nedrivning af den 
ene bygning ved Thurø Skole.  
 
Bygningen udgør pt. ingen risiko, men er ikke længere anvendelig. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

3,0 mio. kr. 2020-21 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Udgifter 1.000 2.038 3.038

Indtægter 0

Samlet anlægspro jekt 1.000 2.038 0 0 0 3.038

Samlede likviditet, netto 1.000 2.038 0 0 0 3.038

Økonomi
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Pulje – Ekstra anlægsramme              Bilag 23 

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder 

Overordnet 
beskrivelse 

Midlerne er afsat i budgettet som en ramme, men er ikke disponeret. 
 
Brugen af midlerne kræver en politisk prioritering og beslutning. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,3 – 28,8 mio. kr./år 2020-24 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet
P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Udgifter 1.349 6.413 18.642 28.831 28.831 84.066

Indtægter 0

Samlet anlægspro jekt 1.349 6.413 18.642 28.831 28.831 84.066

Samlede likviditet, netto 1.349 6.413 18.642 28.831 28.831 84.066

Økonomi
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Energi – Energispareprojekt 

Innovativt energispareprojekt              Bilag 24 

Projektbeskrivelse – Energi 

Fysisk location 
(adresse) 

Innovativt energispareprojekt i Svendborg Kommune 
 

Overordnet 
beskrivelse 

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. 
 
Typen af investeringer i årene 2017-2021 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 

 
75,4 mio. kr. 

Revideret i forhold ØK 
beslutning 19.4.2016 og 
21.5.2019:   2013-2021 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – udfø relse

Udførelse 69.616 5.794 75.410

Lånefinansiering -69.616 -5.794 0 0 -75.410

Samlede likviditet, netto 0 0 0 0 0 0

Økonomi
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Byudvikling 

Byfornyelse               Bilag 25 

Projektbeskrivelse - Byudvikling 

Fysisk location 
(adresse) 

Byfornyelse i 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 

Byfornyelse 3,5 mio. kr. årligt Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

By- og områdefornyelse 3.545 3.545 3.545 3.545 14.180

Samlede likviditet, netto 0 3.545 3.545 3.545 3.545 14.180

Økonomi
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Skattergade – etablering af Jernbaneoverskæring                Bilag 26 

Projektbeskrivelse - Byudvikling 

Overordnet 
beskrivelse 

Skattergade – etablering af jernbaneoverskæring 
 

Behov / ønsker Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2020/21 ved indgået budgetforlig 
2019. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
2,9 mio. kr.  

 
2020/21 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Jernbaneoverskæring - Skattergade 102 2.795 2.897

Samlede likviditet, netto 102 2.795 0 0 0 2.897

Økonomi
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Administration 

Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver)                       Bilag 27 

Projektbeskrivelse - Administration 

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. 
 

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. 1,1 – 1,4 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.400 1.054 1.054 1.054 4.562

Samlede likviditet, netto 0 1.400 1.054 1.054 1.054 4.562

Økonomi
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Potentialeplan i lokalområder – Nye tiltag             Bilag 28 

Projektbeskrivelse – Administration 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 

Overordnet 
beskrivelse 

Den årlige anlægspulje er afsat til realisering af konkrete projekter i 
lokalområderne. 
 
Lokaludvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvorledes puljen udmøntes 
på konkrete projekter. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

2,0 mio. kr./år Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Udgifter 2.038 2.038 2.038 2.038 8.152

Indtægter 0

Samlet anlægspro jekt 0 2.038 2.038 2.038 2.038 8.152

Samlede likviditet, netto 0 2.038 2.038 2.038 2.038 8.152

Økonomi
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Anlægstemaoversigt: 

Bilag 2021 2022 2023 2024

Veje og Trafiksikkerhed 6.985 90.500 91.000 92.500

1 Udvidel se af cykels tipul jen X 1.500 1.500 1.500 1.500

2
Udmøntning a f handleplan for parkeringss trategien for 

Svendborg bymidte og havn
X 700

3 Forlængels e a f Johannes Jørgens ens Vej X 3.500 89.000 89.500 91.000

4 Midlertidig parkering ved SIMAC X 150

5
Etablering af parkerings mul igheder ved Dames tenen, 

Hess elager
X 1.135

Havne og Færger 25.441 48.520 35.120 12.920

6
Plan for generel  færgebetjening af s måøerne, herunder 

betjening a f Hjortø
X 5.000 5.000

7 Modernis ering a f Rundbuehal lens  faci l i teter XX 5.065 6.600 6.600

8 Frederiks ø 16 - forbedring a f lejemål XX 656

9
Kl imaskærm og varmeki lder på  Frederiks øen i  den kommunale 

bygningsmas s e
XX 2.400 6.600 6.600 3.600

10 Kl imasikring med fokus  omkring Søndre Havn XX 3.000 21.000 12.600

11
Pul je ti l  reduktion af efters læb på  havnens  

anlægskonstruktioner og bygninger
X 9.320 9.320 9.320 9.320

Kultur, Fritid og Idræt 32.047 0 0 0

12 Tra i l center Svendborg - Outdoorfaci l i tet 3.675

13 Svendborg Tennis klub - anlæg af padelbaner Svb. 250

14 Sydfyns  s quas h Club - digi ta l t center v/Rantzaus minde s kole 3.000

15 Svb. Idræts ha l : anlæg og dri ft a f ny træningsha l  XX 20.000

16 Svendborg Petanqueklub - udvidel se af baner v/Møl lergade X 75

17 Rantzaus minde Havbadeforening - ny s auna  på  Rantz. Havn 75

18 Kom og Dans  Svendborg - Etabl . Af dans egulv på  Li l letorv 270

19 Svendborg Sund Sejlklub - fa i l i teter Strangården Rantz. 2.683

20 Skei fa  Svendborg - Etabl . Af opvarmnings bane i  Svb. Ves t 224

21 Egebjerg Fodbold - fodboldbane ved V.Skerningehal len 1.600

22 Thurø Ridelaug - Rides tier på  Thurø 195

23 Gymnas tikhøjs kolen i  Ol lerup - l ånegaranti  X

Natur, Miljø og Klima 32.600 15.900 19.900 22.200

24 Naturgenopretning i  relation ti l  biodivers i tet 500 1.000 1.000 2.000

25 Udmøntning a f CO2-reduktions plan 2021-2030 – Alt. 1 XX 6.800 5.700 8.700 9.350

26

Udmøntning a f CO2-reduktions plan 2021-2030 med fokus  på  

minds t 900 ton i  2021 på  virks omheds niveau i  form af 

varmepumper og elbi ler, herunder lade kapacitet – Al t. 2 

XX 24.800 8.700 9.700 10.350

27
Jordfordel ing indgår i  forbindels e med det Grønne 

Danmarkskort.
500 500 500 500

Netto - 1.000 kr.                                                     Afledt drift X og lån  X
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Anlægstemaoversigt: 

Bilag 2021 2022 2023 2024

Borgernære Serviceområder 40.895 15.212 7.171 2.000

28
Fi l ippahuset - Scenarie Ad 1 - Udleje ejendomme ti l  

erhvervs formål
5.682

28 Fi l ippahuset - Scenarie Ad A - Bygning på lejet grund X 3.082

28 Fi l ippahuset - Scenarie Ad B - Sa lg af grund 3.082

29 Affa ldssorteringssystem i  Byrum X 1.200

30
Afledte udgifter i  forbindelse med nyt indsamlingss ys tem for 

renovation (i  de kommunale ins ti tutioner)
4.405

31 Tved Skole - Fors lag 1 X 6.817

31 Tved Skole - Fors lag 2 X 5.800 6.741

32
Renovering af fagloka ler på  Skoleområdet - Pul je løftes  fra  1 ti l  

2 mio. kr.
1.000 1.000 1.000 1.000

33 Pul je ti l  indvendig renovering af skoler 1.000 1.000 1.000 1.000

34 Indretning og des ign af læringsmi l jøer på  skolerne 4.000 4.000

35 Bol ighandl ingsplan, udvidel se plejebol iger ældreområdet 2.700

36 Udvidelse a f handicapfaci l i teter ved Chris tiansminde Strand X 894

37 ABA-anlæg i  dagti lbud X 2.471 2.471 2.471

38 Ubetjent bibl iotek - Svendborg 592

39 Indretning af lejemål  ti l  frivi l l i ghus 870

Byudvikling 12.310 20.760 9.855 0

40
Byens  rum og pladser med fokus  på  Klos terplads , Møl lergade, 

Kattesundet og Gerri tsgade
X 4.310 3.735 9.855

41 Byrum og adgangsvej ved SIMAC XX 8.000 17.025

Anlægstemaer i alt 150.278 190.892 163.046 129.620

Netto - 1.000 kr.                                                     Afledt drift X og lån  X
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Anlægstemaoversigt – Afledt drift: 

Bilag Afledt drift, netto - 1.000 kr.  2021 2022 2023 2024

Veje og Trafiksikkerhed 217 217 217 867

1 Udvi dels e a f cykel sti pul jen 50 50 50 50

2
Udmøntning a f handl eplan for parkeringss trategi en for 

Svendborg bymidte og havn
30 30 30 30

3 Forl ængels e a f Johannes  Jørgens ens  Vej 650

4 Midlertidig parkering ved SIMAC 105 105 105 105

5
Etablering a f parkeri ngsmul igheder ved Dames tenen, 

Hes selager
32 32 32 32

Havne og Færger 230 1.430 2.780 2.980

7 Modernis ering a f Rundbuehal lens  faci l i teter 600 1.200 1.200

8 Frederiks ø 16 - forbedri ng af lejemål 30 30 30 30

9
Kl imas kærm og varmeki lder på  Frederiks øen i  den kommunal e 

bygnings mass e - Afledt dri ft
200 800 1.400 1.600

10 Kl imas ikring med fokus  omkring Søndre Havn - Afl edt dri ft 150 150

 Kultur, Fritid og Idræt 6 460 460 460

15 Svb. Idrætshal : anl æg og dri ft a f ny træni ngshal   - Afl edt dri ft 454 454 454

16 Svendborg Petanqueklub - udvidels e a f baner v/Møl lergade 6 6 6 6

Natur, Miljø og Klima 2.230 2.230 2.230 2.230

25 Udmøntning a f CO2-reduktions pl an 2021-2030 – Al t. 1 1.115 1.115 1.115 1.115

26

Udmøntning a f CO2-reduktions pl an 2021-2030 med fokus  på  

minds t 900 ton i  2021 på  vi rksomheds niveau i  form a f 

varmepumper og elbi ler, herunder lade kapacitet – Alt. 2 

1.115 1.115 1.115 1.115

Borgernære Serviceområder 703 947 1.003 1.003

28 Fi l ippahuset - Scenarie Ad A - Bygni ng på l ejet grund -180 -180 -180

29 Affa lds sorteri ngss ystem i  Byrum 100 100 100 100

31 Tved Skole - Fors lag 1 73 164 164 164

31 Tved Skole - Fors lag 2 253 361 192 192

36 Udvi dels e a f handicapfaci l i teter ved Chris tians minde Strand 52 52 52 52

37 ABA-anlæg i  dagti l bud 225 450 675 675

Byudvikling 30 216 311 311

40
Byens  rum og pl adser med fokus  på  Klos terplads , Møl l ergade, 

Kattes undet og Gerri tsgade
30 67 162 162

41 Byrum og adgangsvej ved SIMAC - Afledt dri ft 149 149 149

Samlet afledt drift 3.416 5.500 7.001 7.851
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Anlægstemaoversigt – Afledt lån, afdrag og deponering: 

Bilag Afledt lånoptagelse,  -afdrag og deponering, netto - 1.000 kr.  2021 2022 2023 2024

Havne og Færger (Automatisk låneadgang) -19.445 -46.389 -31.013 -7.664

6
Pl an for generel  færgebetjening a f s måøerne, herunder 

betjening a f Hjortø - Lån
-5.000 -5.000

6
Pl an for generel  færgebetjening a f s måøerne, herunder 

betjening a f Hjortø - Afdrag
225 450 450 450

7 Modernis ering a f Rundbuehal lens  faci l i teter - Lån -6.600 -6.600

7 Modernis ering a f Rundbuehal lens  faci l i teter - Afdrag 279 594 594

8 Frederiks øen 16 - forbedri ng af lejemål  - Lån -500

8 Frederiks øen 16 - forbedri ng af lejemål  - Afdrag 23 23 23 23

9
Kl imas kærm og varmepumper på  Frederi ks øen i  den 

kommunale bygnings mas se - Lån
-2.400 -6.600 -6.600 -3.600

9
Kl imas kærm og varmepumper på  Frederi ks øen i  den 

kommunale bygnings mas se - Afdrag
108 405 702 864

10 Kl imas ikring med fokus  omkring Søndre Havn - Afdrag 135 1.080 1.647

10 Kl imas ikring med fokus  omkring Søndre Havn - Lån -3.000 -21.000 -12.600

11
Pul je ti l  reduktion af efters l æb på havnens  

anlægs kons truktioner og bygni nger - Afdrag
419 839 1.258 1.678

11
Pul je ti l  reduktion af efters l æb på havnens  

anlægs kons truktioner og bygni nger - Lån
-9.320 -9.320 -9.320 -9.320

 Kultur, Fritid og Idræt (Søgt lånedispensation) 5.450 -100 -100 -100

15 Svb. Idrætshal : anl æg og dri ft a f ny træni ngshal   - Afdrag 450 900 900 900

15
Svb. Idrætshal : anl æg og dri ft a f ny træni ngshal   - Deponering 

(25 år)
20.000 -800 -800 -800

15 Svb. Idrætshal : anl æg og dri ft a f ny træni ngshal   - Lån -20.000

23 Gymnastikhøjskolen i  Ol lerup - lånegaranti  - Deponeri ng (25 år) 5.000 -200 -200 -200

Natur, Miljø og Klima (Lån til Varmepumpe) -18.145 -7.785 -7.425 -7.065

25 Udmøntning a f CO2-reduktions pl an 2021-2030 – Al t. 1 - Afdrag 180 360 540 720

25 Udmøntning a f CO2-reduktions pl an 2021-2030 – Al t. 1 - Lån -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

26

Udmøntning a f CO2-reduktions pl an 2021-2030 med fokus  på  

minds t 900 ton i  2021 på  vi rksomheds niveau i  form a f 

varmepumper og elbi ler, herunder lade kapacitet – Alt. 2  - 

Afdrag

675 855 1.035 1.215

26

Udmøntning a f CO2-reduktions pl an 2021-2030 med fokus  på  

minds t 900 ton i  2021 på  vi rksomheds niveau i  form a f 

varmepumper og elbi ler, herunder lade kapacitet – Alt. 2 - Lån

-15.000 -5.000 -5.000 -5.000

Byudvikling (Lån til Byrum) -2.333 -4.562 315 315

41 Byrum og adgangsvej ved SIMAC - Afdrag 105 315 315

41 Byrum og adgangsvej ved SIMAC - Lån -2.333 -4.667

Samlet lånoptagelse, - afdrag og deponering -34.473 -58.836 -38.223 -14.514
 

Anlægstemaoversigt - Oversigt:  

I alt, netto - 1.000 kr.  2021 2022 2023 2024

Anlægstemaer 150.278 190.892 163.046 129.620

Afledt dri ft 3.416 5.500 7.001 7.851

Afledt lånoptagelse, -a fdrag og deponering -34.473 -58.836 -38.223 -14.514

I alt (Indeholder flere alternativer og mangler ikke opgjorte forslag) 119.221 137.556 131.824 122.957  
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Veje- og Trafiksikkerhed 

Udvidelse af cykelstipuljen                Bilag 1 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Udvidelse af cykelstier 

Overordnet 
beskrivelse 

Hvert år prioriteres det, hvor der skal etableres nye cykelstier. I 
budgetforlig 2018 blev anlægspuljen til cykelstier reduceret, hvilket har 
reduceret muligheden for udførelse af anlægsprojekter tilsvarende. I 
2020 blev der tilført 2 mio. kr. Det betyder, at der fortsat er en reduktion 
af budgettet for cykelstier fra før 2018 på 1,5 mio. kr.  
 
Den årlige prioritering sker bl.a. ud fra lokaliteter med for høj hastighed, 
hvor der sker ulykker, til forbedring af skoleveje samt kommunens 
cykelruteplan. 

Behov/ønsker For at fremme etablering af cykelstier i kommunen, ønskes rammen øget, 
så det er muligt at realisere flere projekter årligt. 

Økonomi Det nuværende budget for cykelstier er der ca. 3,8 mio. kr.  
 
Øges rådighedsrammen til 5,3 mio. kr. fra 2021 og frem, vil det være 
muligt at realisere flere projekter, samt fortsat at søge ekstern 
medfinansiering af projekter.  
 
Etablering af 1 km cykelsti har en forventet udgift på 3-4 mio. kr.  
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Søger kommunen ekstern medfinansiering til et projekt, er der oftest 
krav til, at kommunen selv medfinansierer en del af projektet. Øges 
rammen til cykelstier, vil det være muligt at søge medfinansiering til 
større projekter. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

6,2 mio. kr.  2021-2024 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000

Afledt drift 50 50 50 50 200

Samlede likviditet, netto 0 1.550 1.550 1.550 1.550 6.200

Økonomi
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Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for   

Svendborg bymidte og havn.                          Bilag 2 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Anlæg af 24 timers p-plads på Søgårdsvænge (ved Demensbyen) samt 
ændring af tidsbegrænsningen til 3 timer på P-plads på Johs. Jørgensens 
Vej (Midtbyhallen). 
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Overordnet 
beskrivelse 

I forbindelse med arbejdet med Parkeringsstrategien har Det 
konservative Folkeparti ønsket at ændre P-pladsen ved Demensbyen til 
en offentlig parkeringsplads til 37 biler med tidsbegrænsning på 24 timer 
samt at ændre et tilsvarende antal pladser ved Midtbyhallen fra 24 timer 
til 3 timers tidsbegrænsning. 

Behov/ønsker For at sikre indretning og optimal udnyttelse af p-pladsen ved 
Demensbyen skal pladsen anlægges med fast belægning.  
Der er krav om olieudskiller på en plads af denne størrelse med fast 
belægning. 
Hvis der anlægges en p-plads med fast belægning på dette område, 
kræver det en ændring i lokalplanen.  
P-pladsen ved Midtbyhallen kan ændres ved at opsætte nogle skilte der 
angiver tidsbegrænsningen der er gældende i områderne. Henholdsvis 3 
timer og 24 timer. 

Økonomi Anlægspris 700.000 kr. til anlæg af p-plads ved demensbyen inkl. 
materialer samt ændring af opmærkning ved p-plads ved Midtbyhallen. 
Dertil kommer årlige drift udgifter på 30.000 kr.  

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Der tages forbehold for, at ved Demensbyen er lavt og der er tørv under 
pladsen. Ligeledes står vandspejlet op til 0,5 meter under terræn i 
området. Derfor er der valgt belægningssten frem for asfalt, da det 
skønnes at forlænge levetiden. 
På grund af de omliggende vejes indretning, vil vejen ind til p-plads på 
Søgårdsvænge skulle foregå af en længere omvej. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

820.000. kr. til anlæg samt afledt drift 
 

Anlægges i 2021 
Drift fra 2021 og frem 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 60 60

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 640 640

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 700 0 0 0 700

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 30 30 30 30 120

Samlede likviditet, netto 0 730 30 30 30 820

Økonomi
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Forlængelse af Johannes Jørgensens Vej               Bilag 3 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Nye overordnede veje i Svendborg Vest 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Der skal etableres en ny overordnet vejføring fra Faaborgvej umiddelbart 
vest for Svendborgmotorvejen til Dyrekredsens nuværende nordlige 
afslutning, samt en forlængelse af Johannes Jørgensens Vej – i alt ca. 
273 mio. kr. (prisniveau 2020). 
 
Vejanlægget og dermed budgettet er opdelt i to etaper. En sydlig etape 
fra Rantzausminde (Dyrekredsen) til Tankefuld (tilslutning til Johannes 
Jørgensens Vejs forlængelse), samt en nordlig etape fra ny rundkørsel til 
Faaborgvej. 
 
Budgettet tager udgangspunkt i den vedtagne VVM-redegørelse omkring 
”Nye veje vest for Svendborg By”. 
 
Budgettet er lavet med de samme forudsætninger, som budgettet der 
blev udarbejdet under VVM. Der er dog fjernet udgiften til den første del 
af Johannes Jørgensens Vejs forlængelse, som er anlagt. 
 

• Beregninger er foretaget ud fra skitserede tværprofiler 
for trafikveje  

• Der er ikke udarbejdet længdeprofiler for nye tracéer 
• Prisniveau 2020, ekskl. moms 
• Omfang af udgifter til deponering af forurenet jord er 

medtaget, dog i begrænset mængde 
• Lokalveje er ikke indregnet 
• Der er ikke foretaget belægningsdimensionering 
• Der forudsættes at kunne skabes rimelig jordbalance 

og ingen store blødbundsudskiftninger 
• Det er forudsat, at der kun skal fortages arkæologiske 

forundersøgelser. 
• Pris på jorderhvervelse er sat til pris for landbrugsjord. 
• Udgift til den etablerede forlængelse af Johannes 

Jørgensens vej er trukket ud af budgettet 
• Der er ikke afsat penge til kunst 

 
En mindre del af vejanlægget er beliggende indenfor områder der efter 
lov om planlægning er byzone. Her vil det efter vejloven, være muligt at 
pålægge tilgrænsende ejendomme at betale vejbidrag. Bidrag skal 
pålægges og meddeles de bidragspligtige inden vejanlæg påbegyndes. 
 
I VVM indgår etablering af erstatningsnatur.  
 

Behov / ønsker De nye veje skal være de overordnede veje i Tankefuld og være 
forbindelse til motorvejen, til bymidten og til den vestlige bydel 
Rantzausminde. 
 
Projektets realisering foreslås opdelt i 2 etaper, hvoraf der søges om 
midler til den sydlige etape. 
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Der igangsættes prækvalifikation og herefter udpegning af totalrådgiver 
til at beskrive projektet og udbyde det til udførelse. 
 

Økonomi Anlæg: 273 mio. kr. 
Drift: 0,65 mio. kr. årligt fra 2024  
Gennemført: 2021 – 2024, noget arbejde kan gå ind i 2025 (Slidlag på 
anlæg udført i 2024). 
 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

1. Der kan etableres en ny nord-sydgående vej fra Fåborgvej til 
Dyrekredsen og en forlængelse af Johannes Jørgensens Vej mod vest 
med en principiel linjeføring som vist i Kommuneplantillæg 5.28. 
Johannes Jørgensens vej tilsluttes via rundkørsel til den nye nord-
sydgående vej 
Vejstrækningerne etableres som 2-sporede veje. 
2. Den nord-sydgående vej krydser Egense Ås. Krydsningen skal 
foretages ved, at der etableres en tunnel gennem åsen på en strækning 
af ca. 60 m. 
3. Der skal etableres forsinkelsesbassiner, som sikrer, at vejafvandingen 
sker med en maksimal tilstrømning til vandløbene på 1 l/sek./ha vejareal. 
4. Langs vejanlæggene skal der etableres støjbegrænsende 
foranstaltninger, som sikrer, at de tilstødende områder ikke belastes 
udover nedennævnte grænseværdier: 
For boliger, institutioner, skoler, undervisning plejehjem m.v.: 58 dB(A) 
For kontorer, hoteller m.v.: 63 dB(A) 
For rekreative områder: 53 dB(A) 
5. Langs det nye vejanlæg skal gennemføres afværgeforanstaltninger og 
kompenserende foranstaltninger til modvirkning af negativ påvirkning på 
naturområder i henhold til Kommuneplantillæg 5.28. 
6. Under anlægsarbejdet træffes normale forholdsregler til minimering af 
gener (støj, støv og vibrationer) ved nabobebyggelse. 
7. Vejanlægget kan gennemføres etapedelt. 
8. Udformningen af tilslutningen mellem den nord-sydgående 
vejforbindelse og Fåborgvej (markeret med stiplet ramme på kortbilag 1) 
fastlægges i samarbejde med de statslige vejmyndigheder i forbindelse 
med et konkret vejprojekt for disse strækninger. 
 

Øvrige bemærkninger  Efter vejanlægget er færdigt skal der i en årrække evt. foretages 
effektvurdering af anlæggets virkning på naturen. Omfanget af en evt. 
effektvurdering afgøres i forbindelse med en kommende VVM-tilladelse, 
og det årlige budget til effektvurdering indgår ikke i budgettemaet. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Kommuneplantillæg 5.28 "Nye veje vest for Svendborg By" med 
tilhørende VVM-redegørelse 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
273 mio. kr. 

Sydlige etape – 205 mio. kr. 
Nordlige etape – 68 mio. kr.  

Årlig afledt drift – 0,65 mio. kr. 
 

 
Opstart 2021 af projektering. 

Anlæg i 2022-2024 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 3.500 3.000 3.000 3.000 12.500

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 86.000 86.500 88.000 260.500

Samlet  anlægspro jekt 0 3.500 89.000 89.500 91.000 273.000

Afledt drift 650 650

Samlede likviditet, netto 0 3.500 89.000 89.500 91.650 273.650

Økonomi
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Midlertidig parkering ved SIMAC                    Bilag 4 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Mellem Nyborgvej og Jessens mole 

Overordnet 
beskrivelse 

Der etableres midlertidige parkeringspladser på arealet mellem 
Nyborgvej og Nordre havnevej. 
 

Behov/ønsker Der er i købsaftalen med SIMAC indskrevet, at Svendborg 
Kommune indtil eventuelt parkeringshus er etableret, skal stille et 
areal til midlertidige parkeringspladser til rådighed.  
 
Dette kræver ca. 165 parkeringspladser.  
 
Ud over de parkeringspladser som SIMAC skal benytte vil der 
blive nedlagt parkeringspladser langs Nordre havnevej, mens 
byggeriet står på, der er i dag 64 pladser. Så antallet af 
parkeringspladser på arealet omfatter flere end det antal SIMAC 
skal have rådighed over. 
Der vil blive etableret ca. 220 parkeringspladser på arealet. 
 
Anvendelses perioden er afhængig af hvornår udviklingen af 
godsbanen bliver realiseret, og etablering af parkeringshus. 
 
Det anbefales at etablere en grusparkering, selvom 
serviceniveauet/kvaliteten vil være lavere end asfalt. Der vil være 
tidspunkter især om efteråret og vinter, hvor der vil være mange 
huller og det kan være svært at benytte parkeringspladsen.  
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Erfaringer viser herudover også at en grusparkering er mindre 
effektiv i udnyttelse end en asfaltparkeringsplads, hvor 
parkeringsbåse kan markeres. 
 

Økonomi Anlæg: 0,15 mio. kr. 
Drift 105.000 kr. pr. år 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Planoversigt over fremtidig parkering. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg 0,15 mio. kr. 
 

Driften er 105.000 kr. årligt 
 

 
Udføres 2.kvartal i 2021. 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 150 150

Samlet anlægspro jekt 0 150 0 0 0 150

Afledt drift 105 105 105 105 420

Samlede likviditet, netto 0 255 105 105 105 570

Økonomi
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Etablering af parkeringsmulighed ved Damestenen, Hesselager           Bilag 5 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Etablering af parkeringsplads ved Damestenen på Damestensvej, 
Hesselager. 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er i 2020 afsat 280.000 kr. til realisering af projektet med etablering 
af parkeringsmulighed ved Damestenen. 
Der har været afholdt møder med forening for projektet og med 
lodsejeren i området, for at aftale placering af parkeringsplads og køb af 
areal hertil. 
Der er for nyligt beregnet overslag på etablering af parkeringspladsen, og 
det viser sig, at det afsatte budget ikke kan realisere projektet, da der 
ikke er penge nok. 

Behov/ønsker Det er et stort ønske fra den mindre forening i området, at der kan 
skabes parkeringsmulighed ved Damestenen, for at give mulighed for at 
busser også kan komme til området. 

Økonomi Der er afsat 280.000 kr. til projektet i 2020. 
 
Der er beregnet to løsningsforslag for realisering af projektet: 
 
1. Etablering af p-plads med asfalt, multtoilet, arealerhvervelse m.m. til 
1.415.410 kr. ekskl. moms.  
Der vil hermed mangle 1.415.410 kr. – 280.000 kr. (budget 2020) = 
1.135.410 kr. 
Multtoilet kan evt. sløjfes, så der kan trækkes 85.000 kr. fra.  
Det vil sige 1.135.410 kr. – 85.000 kr. = 1.050.410 kr. 
 
2. Etablering af p-plads med grus, arealerhvervelse m.m. til 941.410 kr. 
ekskl. moms.  
Der vil hermed mangle 941.410 kr. – 280.000 kr. (budget 2020) = 
661.410 kr. 
 
Afledt drift: 
Der vil hvert år skulle afsættes 32.000 kr. til afledt drift.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 1.135.410 kr.  
Drift: 32.000 kr. årligt 

2021 
 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 280 1.135 0 0 0 1.415

Samlet anlægspro jekt 280 1.135 0 0 0 1.415

Afledt drift 32 32 32 32 128

Samlede likviditet, netto 280 1.167 32 32 32 1.543

Økonomi
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Havne og Færger 

Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder                 

betjening af Hjortø.                 Bilag 6 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg, Hjortø, Skarø og Drejø 
 

Overordnet 
beskrivelse 

De nuværende fartøjer, der besejler Drejø, Skarø og Hjortø, er både 
teknologisk og miljømæssigt bedagede.  
Derfor skal færgebetjeningen af Drejø, Skarø og Hjortø gentænkes med 
fokus på bedre infrastruktur for både fastboende og gæster samt 
realisering af målsætningerne i ”Klima og energipolitikken 2019”.  
 
Der vil blive lavet en analyse af fremtidens besejling, der danner 
beslutningsgrundlag for anskaffelse af et maksimalt CO2-neutralt og 
miljøvenligt fartøj til afløsning af Hjortøboen (fra 1976) samt 
beslutningsgrundlag for en kommende beslutning om at anskaffe en 
afløser for Højestene (fra 1997) med en forventet tidshorisont på 3-5 år. 

Behov/ønsker Hjortøboen fra 1976 og Højestene fra 1997 er begge gode og solide 
fartøjer, der løbende er holdt i en god vedligeholdelsesstand. Til gengæld 
er vedligeholdelsesudgifterne stigende og presser de nuværende 
vedligeholdelsesbudgetter. 
 
Jvf. ”CO2-redegørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2018” 
udgør færgedriften 14% af kommunens samlede udledning af CO2 med i 
alt 1083 tons CO2, hvoraf Højestene udgør 842 tons.  
 
Det er et ønske fra både erhverv, fastboende og fritidshusejere på øerne 
at besejlingen muliggør, at man som erhvervsdrivende kan drive sin 
virksomhed og man uanset om man er skoleelev, pendler eller ældre med 
plejebehov kan opretholde sin bopæl på øerne.  
 
Dertil kommer en stigende interesse for at besøge vores øer, hvilket i de 
seneste år har ledt til udsolgte afgange i store dele af sommeren ligesom 
sommerkonceptet Ø-hop har været meget populært. 
 
Det er derfor ønsket at igangsætte udskiftningen af de kommunalt drevne 
færger.  
 
Målsætningen er kunne levere en fremtidig besejling af Skarø, Drejø og 
Hjortø med ønske om kortere sejltider, flere og mere fleksible afgange, 
realisering af Klima- og energipolitikkens målsætninger og samtidig gøre 
det mere kosteffektivt. 
 
Leverancer: 

1. Forslag til fremtidig besejling af øerne (sejlplan). Det involverer 
blandt andet muligheden for at indsætte mindre fartøj på afgange 
med få passagerer samt mulighed for at indsætte pendlerafgange 
med mindre hurtigtgående fartøj. 

2. Anskaffelse af en afløser for Hjortøboen 
3. Beslutningsgrundlag for elektrificering eller udskiftning af 

Højestene samt plan for dette. 
 
Det er ønskeligt at drage maksimalt fordel at de potentielle 
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erhvervspotentialer, som omstillingen af færgefarten medfører. 
Der vil være fokus på at anvende standardiserede løsninger både af 
hensyn til driftsomkostningerne men også af hensyn til 
erhvervspotentialerne. 
Der vil blive samarbejdet med både Færgesekretariatet og de 4 
sydfynske kommuner for at sikre så genbrugelige løsninger som muligt. 
 
 

Økonomi De foreløbige resultater fra den elektriske færge Ellen (Ærø Kommune) 
viser, at anskaffelsesomkostningerne ved en 100% elektrificeret færge er 
højere end ved en traditionel færge, men at driftsomkostningerne er 
lavere. Det er derfor udgangspunktet at fastholde det eksisterende 
driftsbudget og levere så meget service som muligt inden for de 
eksisterende driftsrammer. 
 
Der er jf. lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang til anlægsudgifter, 
der indgår som et naturligt element i kommunale havne og 
lystbådehavne. 
Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til 
havneområdet. 
 

Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til 
”havneinfrastruktur” (alt under vandet), ”adgangsinfrastruktur” og 
”oprensning” som vi kan låne hos KommuneKredit.  
KommuneKredit må ikke yde lån til ”havnesuprastruktur” (bygninger, 
kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter ”havnesuprastruktur” 
kan finansieres via låneoptagelse i et pengeinstitut.  
Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan 
låne til hos KommuneKredit. 
  
Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til 
Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne 
anlægsudgift ved låneoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra 
kommunen.   
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Beløbet er et foreløbigt administrativt skøn. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Plan for generel færgebetjening af småøerne, herunder færgebetjening af 
Hjortø. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Ca. 10 mio. kr. 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk beslutning –  

udfø relse 200 200

Udførelse 0

Færdiggørelse 4.800 5.000 9.800

Samlet  anlægspro jekt 0 5.000 5.000 0 0 10.000

Lånefinansiering -5.000 -5.000 -10.000

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag 225 450 450 450 1.575

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 225 450 450 450 1.575

Økonomi
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Modernisering af Rundbuehallens faciliteter             Bilag 7 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Frederiksø 16E, Fællesværkstedet (Rundbuehallen)  

Overordnet 
beskrivelse 

Begrundelse 
Rundbuehallen fremstår i dag som et stort rustikt uopvarmet rum, som 
byen har taget til sig som et meget populært eventsted for både 
kommercielle og non-kommercielle begivenheder.  
 
Lokalet er udfordret af en meget dårlig akustik, hvilket yderligere 
begrænser anvendelsesmulighederne samt øger omkostninger for 
arrangørerne til at gennemføre arrangementer. En lokal erhvervsdrivende 
med speciale i musikevents har via mail til Erhvervskontoret oplyst, at 
det estimeret vil koste 1 mio. kr. at akustikregulere hallen.  
 
Fælles for alle lejere og arrangører er, at de vurderer, at Rundbuehallen 
kun har meget basale faciliteter. Det betyder, at arrangører, uanset 
formål, har udgifter til at skaffe den nødvendige elforsyning og 
opvarmning. Sidstnævnte medfører at Rundbuehallen reelt ikke kommer i 
brug i vinterhalvåret.  
 
Ved etablering af opvarmning skal dette sammenholdes med kommunes 
klimamålsætninger. 
 
Klimamålsætninger 
I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen via 
udskiftning af varmekilder i kommunale ejendomme reducere CO2-
udledningen med 2.130 tons i 2030.  
 
I 2019 blev det vedtaget, at kommunen som virksomhed skal være 100 
% omstillet til vedvarende energi i 2030. Ved at installere varmepumper, 
vil det bidrage til at opfylde målsætningen, hvilket ligeledes er i 
overensstemmelse med Miljø- og Naturudvalgets beslutning fra august 
2020 i ovennævnte tema.  
 
På Miljø- og Naturudvalgets møde den 16. juni 2020 blev det besluttet, at 
temaerne ”Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030” og 
”Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030 med fokus på mindst 900 
ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af indkøb af varmepumper samt 
udskiftning af de kommunale fossilbiler til elbiler, herunder ladekapacitet” 
skulle oversendes til Teknik- og Erhvervsudvalget.  
 
 
Muligheder for opfylde målsætning på Rundbuehallen 
Hvis der vælges at installere varmepumper, gør administrationen 
opmærksom på, at det vil give et negativt udslag i kommunes 
klimaregnskab, da bygningen på nuværende tidspunkt betegnes som 
uopvarmet, og dermed ikke påvirker opgørelsen for CO2-udledningen. 
 
Såfremt bygningen skal opvarmes med varmepumper, gør 
administrationen opmærksom på bygningens ringe isoleringsgrad. For at 
bygningen skal kunne egne sig til varmepumper, vil klimaskærmens 
tilstand skulle forbedres væsentligt.  
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Alternativ mulighed – stor havvarmepumpe 
Administrationen skal orientere om, at der på nuværende tidspunkt pågår 
forhandlinger om etablering af en havvarmepumpe i forbindelse med 
SIMAC-byggeriet. I disse forhandlinger indgår udvidelse af området, 
således Frederiksøen ligeledes bliver omfattet af fjernvarmeforsyningen. 
  
Såfremt forhandlingerne udmunder i udvidelse af fjernvarmens 
forsyningsområde, således Frederiksøen bliver en del af projektet, 
anbefaler administrationen at afvente eventuel etableringen af 
enkeltstående varmepumper og beregne omkostningerne forbundet med 
tilkobling til havvarmepumpen.  
 
 

Behov/ønsker  
Der ønskes  

- styrket elforsyning: 2 CE-stik med mulighed for tilslutning af 
tavler i forbindelse med koncerter ol.   

- Akustikregulering 
- Mulighed for lejlighedsvis opvarmning under hensyntagen til 

kommunens klimamål 
 

Økonomi Det er muligt, at låneoptage over 25 år til investering i varmepumper. 
Varmepumper indgår i dag i det Innovative energiSpare Projekt (ISP). 
Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i 
varmepumper er meget høj (over 30 år). Det skønnes, at en 
varmepumpe har en levetid på ca. 15 år. 
 
Anlægsudgifter i alt 

- El 0,065 mio. kr. 
- Varme 13,2 mio. kr.  
- Klimaskærm 4,0 mio. kr. 
- Akustik 1,0 mio. kr.  

Afledt drift 
- Varme 1,2 mio. kr.  
- El – afhænger af eventets størrelse  

 
Administrationen gør opmærksom på, at udgiften til etablering af 
varmepumper berører økonomien i budgettema ”Klimaskærm og 
varmepumper på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse”, idet 
udgiften udgør 13,2 mio. kr. af den samlede økonomi på 19,2 mio. kr. 
vedr. etablering af varmepumper på Frederiksøen. 

 
Det bemærkes endvidere, at såfremt Rundbuehallens faciliteter 
forbedres, vil det have en effekt på den leje der skal betales for brug af 
lokalet. Prisen for betalende arrangementer er aktuelt 3.500 kr. pr. 
aktivitetsdag ekskl. forbrug. Den fremtidige lejepris skal som minimum 
være omkostningsdækkende og ikke under niveau for et tilsvarende 
lokale i lokalt opland. Det foreslås at prisen som udgangspunkt sættes til 
8.000 kr. pr. aktivitetsdag ekskl. forbrug. Der er intet indtægtsbudget 
forbundet med udlejningen. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 18,265 mio. kr. 
Drift: fra ca. 0,9 mio. kr. til 1,8 mio. kr. 

årligt  

2021-2023 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 5.065 6.600 6.600 0 18.265

Samlet  anlægspro jekt 0 5.065 6.600 6.600 0 18.265

Lånefinansiering 0 -6.600 -6.600 0 -13.200

Afledt drift – afdrag 0 297 594 594 1.485

Afledt drift 0 600 1.200 1.200 3.000

Samlede likviditet, netto 0 5.065 897 1.794 1.794 9.550

Økonomi
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Frederiksø 16 - forbedring af lejemål              Bilag 8 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Frederiksø 16, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

 
Kammerateriet har et erhvervslejemål på Frederiksø 16 på ca. 170 m², 
som blev indgået med virkning fra 1. juli 2014, og som er under 
genforhandling. 
 
Kammerateriet har nogle ønsker til forbedring af lejemålet, som også vil 
være gavnlige og ønskelige for eventuelt andre fremtidige lejere. 
Udgiften til forbedring kan betales via huslejeforhøjelse. 
 
De ønskede forbedringer er  

- Opvarmning 
- Udluftning på toiletter 
- Ny port/indgang 
- Kommunen overtager udgiften til specialtilpassede forsatsvinduer 
- El, vand og afløb på kajen 
- Parasolrør ifm. ny belægning 

 
Ift. opvarmning vurderes det muligt at installere en varmepumpe, hvilket 
er i overensstemmelse med beslutningen fra Miljø- og Naturudvalgets 
møde den 16. juni 2020.  
 
På mødet blev det besluttet at oversende temaerne ”Udmøntning af CO2-
reduktionplan 2021-2030” og ”Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-
2030 med fokus på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form 
af indkøb af varmepumper samt udskiftning af de kommunale fossilbiler 
til elbiler, herunder ladekapacitet” til Teknik- og Erhvervsudvalget.   
 
Administrationen skal orientere om, at der på nuværende tidspunkt pågår 
forhandlinger om etablering af en havvarmepumpe i forbindelse med 
SIMAC-byggeriet. I disse forhandlinger indgår udvidelse af området, 
således Frederiksøen ligeledes bliver omfattet af fjernevarmeforsyningen. 
  
Såfremt forhandlingerne udmunder i udvidelse af fjernvarmens 
forsyningsområde, såledesFrederiksøen bliver en del af projektet, 
anbefaler administrationen at afvente eventuel etableringen af 
enkeltstående varmepumper og i stedet beregne omkostningerne 
forbundet med tilkobling til havvarmepumpen.  
 
Lejer har fået udført forsatsvinduer tilpasset bygningens vinduer. 
Forsatsvinduerne bør følge bygningen. Administrationen anbefaler derfor, 
at kommunen overtager udgiften og får dækket omkostningen via 
huslejen. 
 
For så vidt angår lejers ønske om el, vand og afløb på kajen, vurderes 
det alene muligt at etablere el og vand. Dette udføres i forbindelse med 
Blå Kant. Et afløb vil kræve, at der etableres og betales for tilslutning til 
Svendborg Vand og Affald. I forhold til parasolrør i belægningen er det 
administrationens vurdering, at dette sker efter nærmere aftale, og at 
omkostningen til såvel udførelse som retableringen af belægningen skal 
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påhvile lejer i forbindelse med lejekontraktens ophør.  
 
I henhold til seneste lejekontrakt påhviler udgiften til udvendig 
vedligeholdelse udlejer, herunder henhører døre og vinduer.  
 
På sigt vil det være udgiftsneutralt for Svendborg Kommune. Der vil 
skulle foretages en konkret beregning af konsekvenserne for lejen. 
 
 

Behov/ønsker  
Div. forbedringer i lejemålet 
 

Økonomi Det er muligt, at låneoptage over 25 år til investering i varmepumper. 
Varmepumper indgår i dag i det Innovative energiSpare Projekt (ISP). 
Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i 
varmepumper er meget høj (over 30 år). Det skønnes, at en 
varmepumpe har en levetid på ca. 15 år. 
 
Anlæg: 656.000 kr.  

- En ”luft til vand” varmepumpe installation estimeres til 500.000 
kr.   

- Installation af udluftning på toiletter estimeres 12.000 kr.  
- Ny port/indgang estimeres til 43.200 kr.  
- Forsatsvinduer estimeret til 50.400 kr.  
- El og vand estimeres til 50.400 kr.  

 
Afledt drift: 30.000 kr. 
 
Alle ovenstående anlægs- og driftsudgifter bør pålignes lejen. 
 
Etablering af Parasolrør er estimeres til 2.000 kr./stk., og indgår ikke i 
den samlede anlægsudgift. 
 
El og vand afregnes efter Svendborg Havns takster, hvilket er 
forbrugsafhængigt og afregnes direkte til Svendborg Havn.  
 
Administrationen gør opmærksom på, at udgiften til etablering af 
varmepumper berører økonomien i budgettema ”Klimaskærm og 
varmepumper på Frederiksøen i den kommunale bygningsmasse”, idet 
udgiften udgør 0,6 mio. kr. af den samlede økonomi på 19,2 mio. kr. 
vedr. etablering af varmepumper på Frederiksøen. 

Øvrige bemærkninger   
Installation og driftsomkostninger er beregnet ud fra eksisterende 
bygningsforhold. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 0,656 mio. kr.  
Drift: 53.000 kr. årligt 

2021 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 656 0 0 0 656

Samlet anlægspro jekt 0 656 0 0 0 656

Lånefinansiering -500 0 0 0 -500

Afledt drift – afdrag 23 23 23 23 92

Afledt drift 30 30 30 30 120

Samlede likviditet, netto 0 209 53 53 53 368

Økonomi
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Klimaskærm og varmepumper på Frederiksøen i den kommunale 

bygningsmasse                  Bilag 9 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Frederiksø –kommunale bygninger  
 

Overordnet 
beskrivelse 

Begrundelse 
Der er fra lejere og brugere løbende ønsker om at få varme i de 
kommunale bygninger på Frederiksø. Administrationen har analyseret 
den kommunale bygningsmasse samt de varmetekniske installationer. 
Mange af bygningerne har en ringe isoleringsgrad, hvorfor 
administrationen må konkludere, at det alene er 
administrationsbygningen, der på nuværende tidspunkt er egnet til 
varmepumpedrift. De øvrige bygningers klimaskærme skal forbedres 
væsentligt, førend de er egnet til varmepumpedrift, særligt henset til 
kommunens klimamålsætninger.  
 
Klimamålsætninger 
I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen via 
udskiftning af varmekilder i kommunale ejendomme reducere CO2-
udledningen med 2.130 tons i 2030.  
 
I 2019 blev det vedtaget, at kommunen som virksomhed skal være 100 
% omstillet til vedvarende energi i 2030. Ved at installere varmepumper, 
vil det bidrage til at opfylde målsætningen, hvilket ligeledes er i 
overensstemmelse med Miljø- og Naturudvalgets beslutning fra august 
2020 i ovennævnte tema.  
 
På Miljø- og Naturudvalgets møde den 16. juni 2020 blev det besluttet, at 
temaerne ”Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030” og 
”Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030 med fokus på mindst 900 
ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af indkøb af varmepumper samt 
udskiftning af de kommunale fossilbiler til elbiler, herunder ladekapacitet” 
skulle oversendes til Teknik- og Erhvervsudvalget. 
 
 
Muligheder for opfylde målsætning 
Hvis der vælges at installere varmepumper, gør administrationen 
opmærksom på, at det vil give et negativt udslag i kommunes 
klimaregnskab, da bygningen på nuværende tidspunkt betegnes som 
uopvarmet, og dermed ikke påvirker opgørelsen for CO2-udledningen. 
 
Såfremt bygningen skal opvarmes med varmepumper, gør 
administrationen opmærksom på bygningens ringe isoleringsgrad. For at 
bygningen skal kunne egne sig til varmepumper, vil klimaskærmens 
tilstand skulle forbedres væsentligt.  
 
Alternativ mulighed - stor havvarmepumpe 
Administrationen skal orientere om, at der på nuværende tidspunkt pågår 
forhandlinger om etablering af en havvarmepumpe i forbindelse med 
SIMAC-byggeriet. I disse forhandlinger indgår udvidelse af området, 
således Frederiksøen ligeledes bliver omfattet af fjernvarmeforsyningen. 
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Såfremt forhandlingerne udmunder i udvidelse af fjernvarmens 
forsyningsområde, således Frederiksøen bliver en del af projektet, 
anbefaler administrationen at afvente eventuel etableringen af 
enkeltstående varmepumper og beregne omkostningerne forbundet med 
tilkobling til havvarmepumpen.  
 
 

Behov/ønsker  
At etablere varme i uopvarmede bygninger på Frederiksø 
 
At omlægge opvarmningen i de opvarmede bygninger i den kommunale 
ejendomsmasse på Frederiksøen til varmepumper. 
 
At forbedre klimaskærmene i den kommunale ejendomsmasse på 
Frederiksøen.  
 

Økonomi Investeringsbeløbene er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat, 
der er udarbejdet ud fra bygningernes nuværende stand.  
 
Det anslås, at udgiften til at overgå til varmepumper i samtlige 
kommunale bygninger på Frederiksøen beløber sig til ca. 19,2 mio. kr. 
med en årlig drift på anslået til ca. 1,6 mio. kr. under nuværende forhold. 
Udgiften til eventuel klimaskærm er ikke medregnet.  
 
Det er muligt, at låneoptage over 25 år til investering i varmepumper. 
Varmepumper indgår i dag i det Innovative energiSpare Projekt (ISP). 
Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i 
varmepumper er meget høj (over 30 år). Det skønnes, at en 
varmepumpe har en levetid på ca. 15 år. 
 
Det vurderes at investeringen i varmepumper kan deles ud over flere år.  
Fordelingen foreslås således:  

• I 2021 investeres der 2,4 mio. kr. i Administrationsbygningen og 
Frederiksø 1 

• I 2022-2023 investeres der samlet 13,2 mio. kr. i Frederiksøen 
16A-F (Rundbuehallen) 

• I 2024 investeres der 3,6 mio. kr. i Frederiksø 18A-E 
 
Administrationen gør opmærksom på, at budgettemaerne ”Modernisering 
af Rundbuehallens faciliteter” og ”Frederiksø 16 forbedring af lejemål” 
helt eller delvist berører den samlede økonomi på 19,2 mio. kr., idet 
temaet ”Modernisering af Rundbuehallens faciliteter” udgør 13,2 mio. kr. 
af den samlede økonomi, og ” Frederiksø 16 forbedring af lejemål” udgør 
0,6 mio. kr. af den samlede økonomi.  
 
Der skal i udregningerne og i forbindelse med opførelsen tages forbehold 
for følgende: 

• Der skal findes et passende udeareal til varmepumpen, som kan 
afskærmes, hvor støjgrænsen og andre myndighedskrav kan 
overholdes. Det kan blive en udfordring at finde arealet, idet 
arealet muligvis alene kan findes på eksisterende 
parkeringsarealer.  

• det nuværende forbrug og drift kendes ikke, og der kan derfor 
ikke drages sammenligninger 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 19,2 mio. kr.  
Drift: fra ca. 0,3 mio. kr. til 2,5 mio. kr.  

Investering i periode fra 
2021 til 2024 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 2.400 6.600 6.600 3.600 19.200

Samlet anlægspro jekt 0 2.400 6.600 6.600 3.600 19.200

Lånefinansiering -2.400 -6.600 -6.600 -3.600 -19.200

Afledt drift – afdrag 108 405 702 864 2.079

Afledt drift 200 800 1.400 1.600 4.000

Samlede likviditet, netto 0 308 1.205 2.102 2.464 6.079

Økonomi
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Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn            Bilag 10  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Træskibshavnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen 

 
Overordnet 
beskrivelse 

1. etape af Den Blå Kant, som realiseres 2020-21, rummer ikke 
klimatilpasning, men er et rent byrumsprojekt. Derfor er det oplagt, at 
næste etape af Den Blå Kant i højere grad skal inkorporere 
klimatilpasningen. En sådan indsats udgør en konkret del af såvel 
Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik (side 21) som kommunens 
Bæredygtighedsstrategi (side 26).  
 
I 2016 forud for konkurrencen om Den Blå Kant udarbejdede 
administrationen et projektforslag for en stormflodssikring af områderne i 
den sydlige del af havnen, dvs. lavtliggende og relativt store arealer 
omkring Brogade, Kullinggade og Mudderhullet. Dette område var 
særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved 
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stormfloder i 2017 og 2019. Ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen i 
2013 blev det også tydeligt, at dette område samtidig med at det er tæt 
bebygget også er et af de mest udsatte i kommunen. Skitseprojektet svarer 
meget præcist til den løsning, som faktisk indgår i vinderforslaget for Den 
Blå Kant i den sydlige del af havnen.  
 

Behov/ønsker Projektet omfatter etablering af en spunset bro tværs over Mudderhullet 
fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodsport 
samt hejsebro, der muliggør at besejlingen af Mudderhullets bådpladser 
kan opretholdes.  
 
Projektet har den sidegevinst, at der etableres en længe savnet 
fodgængerforbindelse mellem den centrale og sydlige del af havnen.  
Ift. de store beslutninger om den langsigtede løsning for stormflodssikring 
af hele havnen, som jf. vinderforslaget i Den Blå Kant omfatter to store 
sluser henholdsvis ved Hudes Plads og Honnørkajen, vil etableringen af en 
spunset bro og en sluse ved Mudderhullet ikke foregribe eller forhindre 
senere beslutninger om disse store anlægsprojekter. 
 
Den spunsede løsning med en sluse betyder, at stormfloden kan 
tilbageholdes og forhindre oversvømmelse af hele det nævnte byområde. 
Dog vil broforbindelsen skulle suppleres med midlertidige 
beredskabsløsninger for at sikre, at stormfloden så at sige ikke går bag om 
og op gennem Brogade. Anlægsoverslaget omfatter derfor også midler til 
at realisere en midlertidig højvandssikring på kajen foran det gule pakhus 
nord for projektområdet og på Gasværkskajen syd for området. 
 
Udover den spunsede broforbindelse indeholder anlægsbudgettemaet 
også realisering af en offentlig stiforbindelse i form af en gangbro langs 
havnekanten. Dette vil give direkte og offentlig forbindelse fra 
Havnepladsen til pladsen ved Baagø og Riber. Dette opnås ikke ved den 
ydre forbindelse. Både den ydre og indre forbindelse er foreslået i Den Blå 
Kant vinderprojektet.  
 
En indre broforbindelse vil dog formentlig kræve en ny lokalplan og 
kommuneplanramme. Derudover kan det forventes at en offentlig 
broforbindelse vil møde modstand hos grundejerne af de smalle matrikler i 
Kullinggade. Disse forskellige interesser skal afdækkes og forskellige 
muligheder skal undersøges i tidlig dialog med borgerne.  
 
Administrationen foreslår, at det beskrevne projekt udgør 2. etape af Den 
Blå Kant og at der med baggrund i skitseforslaget og vinderforsalget 
igangsættes udarbejdelse af et mere detaljeret projekt, der kan realiseres 
indenfor de næste år.  
 

Økonomi Forslag:  
Både ydre og indre bro + mobil sikring i aluskinner (sikringskote 2,5) 36,6 
mio. kr. 
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Alternativ:  
Både ydre og indre bro + mobil sikring TempoDan (sikringskote 2) 32,6 mio. 
kr. 
Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et 
naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. 
Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til 
havneområdet. 
 
Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til 
”havneinfrastruktur” (alt under vandet), ”adgangsinfrastruktur” og 
”oprensning” som vi kan låne hos KommuneKredit.  
 
KommuneKredit må ikke yde lån ”havnesuprastruktur” (bygninger, 
kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter ”havnesuprastruktur” 
kan finansieres via låneoptagelse i et pengeinstitut.  
 
Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan 
låne til hos KommuneKredit. 
 
Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til 
Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne 
anlægsudgift ved låneoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra 
kommunen. 
 
Administrationen vurdere at udgifterne forbundet med projektet vil kunne 
falde indenfor disse forudsætninger. 
 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudgettemaet omfatter økonomien til det fulde anlægsprojekt. 
Dvs. at der ikke er medregnet medfinansiering fra grundejere ved et 
digelag. Om der skal kræves medfinansiering fra grundejere vil blive en 
del af de politiske beslutninger der vil komme i udviklingen af projektet.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Den Blå Kant, Træskibshavnen – Budgetoverslag 
Bilag 1 - Den Blå Kant - Søndre Havn, Beskrivelse for budgetoverslag 
Bilag 2 - Svendborg Havn, Stibro og højvandssikring – Projektforslag 
Bilag 3 - Skitser – Fremtidig forhøjelse af mole med stormflodsporte 
Bilag 4 - Wintec Stoplog Brochure 2018 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

36,6 mio. kr. hvoraf det forventes at hele 
beløbet kan lånoptages. 

 
Drift stigende fra 0,135 til 1,797 mio. kr. 

pr. år.  
 

2021 - 2023 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 2.000 1.500 500 4.000
P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.000 19.500 12.100 32.600

Samlet  anlægspro jekt 0 3.000 21.000 12.600 0 36.600

Lånefinansiering -3.000 -21.000 -12.600 -36.600

Afledt drift – afdrag 135 1.080 1.647 2.862

Afledt drift 150 150 300

Samlede likviditet, netto 0 0 135 1.230 1.797 3.162

Økonomi
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Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner og 

bygninger                Bilag 11 

Projektbeskrivelse – Havne  

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Havn, kommunens øvrige lystbådehavne og andre faciliteter 
og bygninger placeret på havnen. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Havnestatus 
Der er i 2017 og 2019 lavet eftersyn på havnenes konstruktioner. Dette 
på et overordnet niveau. Der er over årene renoveret mange akutte 
skader og renoveret nogle kajer, moler og broer. 
Eftersynene viser dog, at der stadig er et efterslæb. Der er, ud fra den 
viden vi har i dag, ved udgangen af 2020 et efterslæb på 11,6 mio. kr. 
Derudover viser eftersynene, at der ligger nødvendige opgaver i årene 
2021 - 2025 for ca. 20 mio. kr. Dette er vurderet af Rambøll. 
De tal, der er oplyst er ikke fyldestgørende, men efter den viden der er 
skabt ved eftersynene i 2017 og 2019. 
Priserne er ikke indeksreguleret fra fx syn i 2017 til d.d. Der er i 
eftersynene ikke taget højde for nye skader, forværring over tid etc. 
Der er også en del opgaver, typisk større, hvor eftersynene viser, at det 
kræves nærmere undersøgelser for at kende det fulde omfang af 
skaderne og dermed prisen på opgaven. 
Der er ”småopgaver” fra eftersynene for ca. kr. 900.000, som ikke er 
medtaget i udtrækket (Bilag) for at øge overskueligheden. 
Ud over dette er der udgifter til vedligeholdelse af havnens bygninger på 
1,0 mio. kr. 

Behov / ønsker Behov for budget over en 5-årig periode: 
• Pulje til at afhjælpe efterslæb  kr. 6,32 mio.  
• Opgradering, småopgaver og sikkerhed              kr. 2,00 mio. 

Fortløbende årligt budget: 
• Vedligeholdes af havnens bygninger kr. 1,00 mio. 

Pulje til og afhjælpe efterslæb. 
Til udførsel af projekter efter bilag. Der er kun tale om teknisk 
renovering. 
Opgradering, småopgaver og ikke pt. kendte skader, samt 
sikkerhed. 
Ved fx kajrenoveringer og kunne opgradere til de forhold der er standard 
i dag, at kunne indtænke forberedelser til højvandssikring, samt øget 
sikkerheden på havnene. Indeholder også puljen til ”småreparationer” fra 
eftersynene. 
Løbende renoveringspulje. 
Dette er tænkt til akutte tiltag, udskiftning af pæle, eftersyn, sikkerhed 
med mere, som tidligere år. 
Alle projekter/opgaver koordineres og udføres i tæt samarbejde med 
andre projekter på havnene, som fx Den Blå Kant, SIMAC etc. 

Økonomi Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et 
naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. 
Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til 
havneområdet. 
Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til 
”havneinfrastruktur” (alt under vandet), ”adgangsinfrastruktur” og 
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”oprensning” som vi kan låne hos KommuneKredit.  
KommuneKredit må ikke yde lån ”havnesuprastruktur” (bygninger, 
kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter ”havnesuprastruktur” 
kan finansieres via låneoptagelse i et pengeinstitut.  
Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan 
låne til hos KommuneKredit. 
Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til 
Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne 
anlægsudgift ved låneoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra 
kommunen. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

”Eksempler på tilstand fra eftersyn 2017 og 2019 på havnenes 
konstruktioner” 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg samlet 46,6 mio. kr. 
Fordelt med 9,32 mio. kr. årligt over 5 år 
som forventes at kunne lånefinansieres. 

Drift stigende fra 0,4 til 2,1 mio. kr. årligt 
til afdrag på lån. 

 
2021-2025 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 9.320 9.320 9.320 9.320 37.280

Samlet anlægspro jekt 0 9.320 9.320 9.320 9.320 37.280

Lånefinansiering -9.320 -9.320 -9.320 -9.320 -37.280

Afledt drift – afdrag 419 839 1.258 1.678 4.194

Samlede likviditet, netto 0 419 839 1.258 1.678 4.194

Økonomi
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Bilag: 
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Kultur, Fritid og Idræt 

Trailcenter ved Hallingskoven                       Bilag 12 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Hallingskov, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Projektet udspringer af et ønske om og behov for, at skabe et grundlag 
for et fremtidigt fællesskab for den stadig stigende gruppe af 
idrætsudøvere for hvem naturen udgør den primære facilitet for 
udøvelsen af deres idræt.  
 
I Svendborg Kommune er denne andel 60 % af idrætsaktive voksne, 
hvoraf ca. ⅓ bruger Hallingskoven (Idrættens Analyseinstitut 2016). 
Projektet vil være det første af sin slags i Svendborg Kommune og blandt 
få i Danmark. 
 
Trailcenter Svendborg er et nationalt eksempelprojekt og er ét af fem 
trailcenter projekter i Danmark, som er udpeget af Danmarks 
Idrætsforbund (DIF) og Lokale og Anlægsfonden (LoA). Projektet rammer 
en trend i tiden, hvor flere og flere bruger naturen som deres primære 
Idræts facilitet. 
 
Der findes ikke en bygningsfacilitet (et mødested) til denne stadigt 
stigende gruppe der bruger naturen som idrætsfacilitet. Trailcenter 
Svendborg rammer præcis ind i denne trend og dette voksende behov. 
 
Visionen er at bidrage til at idrætsudøvere på tværs af alder, køn, 
idrætsgren og sportslig ambition kan mødes i fællesskab og skabe sociale 
relationer. Samt at skabe et rum, hvor brugerne af Hallingskoven via 
forståelse og indsigt kan lade sig inspirere til nye måder at dyrke idræt i 
naturen på i samspil med øvrige bruger-interesser i naturen.  
 
Formålet er at etablere et mødested i naturen som imødekommer 
behovet for at skabe et grundlag for fællesskab for den stødt stigende 
gruppe af idrætsudøvere, der bruger naturen til sin idræt. 

Behov/ønsker Foreningen Trailcenter Svendborg ønsker støtte til etablering af et 
Trailcenter ved Hallingskoven. 

Økonomi Foreningen Trailcenter Svendborg ansøger Svendborg Kommune om 
støtte på 3.675.000 kr. til projektet.  

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
• 7.350.000 kr. 

 
Finansiering 

• 2.450.000 kr. – Lokale og Anlægsfonden – Tilsagn modtaget 
• 1.225.000 kr. – Fynske Bank Fonden, SEAF & Nordea Fonden – 

Søges 
 
Der har været en indledende dialog med Fynske Bank Fonden og Nordea 
Fonden, der finder projektet interessant. 
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Nordea Fonden ønsker IKKE ansøgning før der ligger en kommunal 
bevilling. 
 
Driftsomkostninger 
 
Foreningen Trailcenter Svendborg er ansvarlig for driften, der er lavet et 
udkast til et driftsbudget, se bilag. Der er indregnet et årligt kommunalt 
tilskud, som ligger ud over ansøgningen om 3.675.000 kr. til anlæg. 
(150.000 kr. i lokale tilskud, ikke bevilliget) 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

7,350 mio. kr.  Snarest muligt. 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 7.350 7.350

Samlet anlægspro jekt 0 7.350 0 0 0 7.350

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering -3.675 -3.675

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 3.675 0 0 0 3.675

Økonomi
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Etablering af to padeltennisbaner                       Bilag 13 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Tennisklub  
Ryttervej 70, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Tennisklub har gennem længere tid ønsket at etablere 
padelbaner ved tennisanlægget på Ryttervej. Klubben beskriver, at DGI 
Tennis har opfordret klubben til at anlægge to padelbaner, så banerne 
kan stå klar til Landsstævnet i 2021.  
 
Klubben ønsker således at etablere de to nye padelbaner på klubbens 
eksisterende tennisanlæg ved landsstævnepladsen.  
Svendborg Tennisklub har ansøgt Svendborg Kommune om en 
råderetsaftale på den nuværende tennisbane nr. 2, idet der kan placeres 
to baner netop der. 
Tennisklubben har fået et tilbud på ca. 900.000 kr. som inkluderer 
entreprenørarbejde og anlæg af to padelbaner med lysarmaturer 
Klubben er indstillet på at bidrage med 200.000 kr. af egne midler. Det 
resterende beløb søges finansieret via fonde og sponsorer. Anlægget 
forventes færdigt i foråret 2021. 
 
Svendborg Tennisklub mener, at Svendborg som ”Bevæg dig for livet ” 
visionskommune, bør bestræbe sig på, at have tilgængelige padelbaner -  
til gavn for byens borgere.  
 
I Svendborg Kommune er der padelbaner ved Tåsinge Tennisklub, ved 
Vester Skerninge Tennisklub og ved Rantzausminde Hallen. 
 
I ansøgningen beskrives det, at Tåsinge padeltennis har tiltrukket mange 
nye medlemmer efter etablering af deres padelbaner. Padeltennis er 
forholdsvis nemt at lære at spille, det er familievenligt, og er både for 
børn, unge og seniorer. 
 
Padeltennis er en sport i rivende udvikling, i Spanien og Sverige 
nedlægges mange tennisbaner til fordel for padelbaner. 
 

Behov/ønsker Svendborg Tennisklub ønsker økonomisk støtte til etablering af to 
padeltennisbaner, ved de eksisterende tennisbaner på Ryttervej 

Økonomi Svendborg Tennisklub ansøger Svendborg Kommune om 250.000 kr. til 
projektet. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Samlet anlægsbudget 
• 900.0000 

Egenfinansiering 
• 200.000 

Fonde 
• 200.000 – Fynske Bank - bevilliget 
• 150.000 – Velux - søgt 
• 300.000 – DIF & DGI - vil søge (indgår ikke i nedenstående 

budgetskema). 
• 100.000 – Sydfyns el, SEAF - vil søge 
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Driftsomkostninger 

• Der forventes ikke de store årlige driftsomkostninger, men disse 
vil blive afholdt af tennisklubben. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,9 mio. kr.  Snarest 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 900 900

Samlet anlægspro jekt 0 900 0 0 0 900

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering -650 -650

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 250 0 0 0 250

Økonomi
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Verdens første digitale squash- og ketcher center                     Bilag 14 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Et areal mellem Rantzausminde Skole og Rantzausmindehallen, ved 
Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg. 

Overordnet 
beskrivelse 

Sydfyns Squash Club har indgået en strategisk alliance med Egense-
Rantzausminde Idrætsforening og Rantzausmindehallen, om i fællesskab 
at etablere verdens første digitale Squash- og ketchercenter. 
 
Alt skal foregår digitalt. Hele forløbet fra man reserverer baner, mens 
man spiller og til man har spillet bliver styret af computerteknologi. Dette 
gør at træningen bliver mere effektiv, der bliver færre pauser og pulsen 
kommer højere op. 
 
Centeret skal indeholde tre interactive squashbaner. Med interactive 
menes, at hele frontvæggen på banerne fungerer som en stor touch-
skærm. Mange tusinde danskere dyrker idræt hver uge, men langt fra 
alle får pulsen op i nærheden af maximum. Det gør man med interactive 
squash.  
 
Sydfyns Squash Club beskriver, at de gennem årene har markeret sig, 
som en af Danmarks mest progressive squashklubber.  
 
I 2005 blev Sydfyns Squash Club certificeret af Danmarks Idræts-
Forbund, som en børnevenlig idrætsforening. Gennem flere sæsoner har 
klubben også haft et divisionshold. 
Klubben oplever, at der stor interesse for squash på Sydfyn. I de 11 år, 
hvor squashklubben havde adgang til baner på Nyborgvej, beskrives det, 
at klubben havde mere end 1100 medlemmer i kortere eller længere 
perioder. 
 
Sydfyns Squash Club havde i perioden 2015-2017 en 2-årig 
råderetsaftale over et kommunalt areal på 1650 m2 ved Svendborg 
Idrætscenter, da klubben ønskede at etablere et kombineret squash- og 
bordtenniscenter. Foreningen lykkes dog ikke med at realisere projektet, 
og råderetsaftalen blev derfor ikke forlænget. Sydfyns Squash Club fik i 
november 2016 afslag på en ansøgning til den daværende kommunale 
pulje til lokale initiativer på 1.000.000 kr.  
 
Klubben har ikke haft folkeoplysende idrætsaktiviteter i Svendborg 
Kommune siden 2010, da der ikke længere eksisterer squashfaciliteter i 
Svendborg Kommune. 
 

Behov/ønsker Sydfyns Squash Club ønsker støtte til opførsel af verdens første digitale 
squash- og ketcher. 

Økonomi Sydfyns Squash Club ansøger Svendborg Kommune om økonomisk støtte 
med et beløb på 3.000.000 kr. til projektet. Klubben agter fremadrettet, 
at ansøge Svendborg Kommune om råderet over et areal ved 
Rantzausminde Hallen.   
 

Specifikke 
kvalitetskrav 
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Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
• 10.257.530 kr. – I alt inkl. rådgiverhonorar og moms 

 
Finansiering 

• 3.000.000 – kommunalt anlægs tilskud, subsidiært en lånegaranti 
på et tilsvarende beløb 

 
Fonde 

• 6.700.000 - Realdania, Mærsk Fonden, Nordeafonden, 
Egmontfonden vil søges 

• 457.530 - Fynske Banks Fond, Sydfyns Elforsynings Fond vil 
søges 
 

Fundraisingen kan ikke iværksættes, før kommunen har affyret det 
økonomiske startskud, da det vil give grønt lys fra de store 
landsdækkende fonde med deres støtte til projektet. 
 
Egen finansiering 

• 100.000 – Sydfyns Squash Club 
 
Driftsomkostninger 

• Se bilag - Nulpunktsbudget 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

10,3 mio. kr.  Snarest muligt. 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 10.258 0 0 0 0

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering -7.258 -7.258

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 3.000 0 0 0 -7.258

Økonomi
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Ansøgning om midler til anlæg (lånegaranti) og drift af Træningshal  Bilag 15 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Idrætscenter 
Ryttervej 70, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Nærværende ansøgning handler om tilbygning til Svendborg Idrætshal på 
1650 m2 primært til boldspil og eventtiltag f.eks. bridgestævne, 
udstillinger, messer m.v.  
 
Projektet er fase 2 i den overordnede plan om udbygning af Svendborg 
Idrætscenter. Fase 1, som er politisk godkendt 2019, omfatter tilbygning 
af aktivitetsrum til SG-Hallen og anlæg af klubhus til SFB. 
Dette arbejde forventes færdig maj 2021. 
 
Det forestående projekt er ligeledes udviklet i et samspil mellem 
Konsortiets interessenter; 
Den selvejende institution SG-Huset, Svendborg Gymnastikforening, 
Svendborg Forenede Boldklubber og Den selvejende Institution 
Svendborg Idrætshal. 
 

Behov/ønsker Det øgede behov for halkapacitet er begrundet i et ønske om; 
• at samle flere af de nuværende klubbers aktiviteter i Svendborg 

Idrætscenter og dermed styrke klubmiljøet. 
 

• at forbedre mulighederne for at understøtte Konsortiets strategi 
om større inddragelse af målgruppen  -  unge i alderen fra 15-25 
år.  
 

• at forbedre mulighederne for at udvikle og gennemføre 
eksisterende og nye tiltag for handicappede. 
 

• at kunne tilbyde aktiviteter i regi af ’bevæg dig for livet-
konceptet’, hvor man uden tilknytning til en forening f.eks. kan 
leje badmintonbaner, halgulv til futsal m.v. 
 

• at give mulighed for at gennemføre flere og større idrætsstævner 
herunder mesterskaber i nationalt regi.  
 

• at give mulighed for at tiltrække større pladskrævende events, 
som messer, udstillinger konferencer, der kræver logistisk 
sammenhæng mellem alle hallerne på Ryttervej. 
 

Derfor ønskes anlæg af træningshal på 1650 m2 beliggende mellem 
Svendborg Idrætshal og Svendborg Tennishal. 
Projektet, benævnt BOLDEN, er nærmere beskrevet i tilhørende bilag. 

Økonomi Der søges om kommunal låneramme på op til kr. 20 mio. kr. 
Byggeriet vurderes at kunne stå færdigt medio 2022, og rækker således 
ind over budgetårene 2021 og 2022.  
Når hallen er i fuld aktivitet, vil der årligt skulle tilføres ca. kr.  1,4 mio. 
til drift og rente + afdrag på lån. 
Som udgangspunkt vil der først blive behov for driftstilskud medio/ultimo 
2022, dog vil der være tale om dækning af renteudgifter til byggekredit i 
anlægsfasen. 
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Specifikke 
kvalitetskrav 

Der bygges efter generelle standarder i respekt for de eksisterende 
bygninger. 

Øvrige bemærkninger   

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Projektbeskrivelse er vedhæftet som fil. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

20,0 mio. kr.  
Årlig drift kr. 1,4 mio. 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk  beslutning –  

udfø re lse 20.000 20.000

Udførelse 20.000

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 20.000 0 0 0 20.000

Lånefinansiering -20.000 -20.000

Deponering 20.000 20.000

Frigivelse deponering (1/25 årlig ) -800 -800 -800 -2.400

Afledt drift – afdrag 450 900 900 900 3.150

Afledt drift 454 454 454 1.362

Samlede likviditet, netto 0 20.450 554 554 554 22.112

Økonomi

 

Der er søgt ministeriet om lånedispensation på 20 mio. kr. Svar på ansøgningen forventes primo 

september 2020. 
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Bilag 
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Udvidelse af petanquebaner                       Bilag 16 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Petanquebaner i anlægget ved Føtex parkeringsplads i Møllergade. 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Petanque Club udtrykker stor glæde for de kommunale 
petanquefaciliteter, som klubben har til rådighed, dels ved Føtex p-plads 
og på Frederiksø.  
 
Desværre har klubben ikke plads til, at alle medlemmer kan spille 
samtidig, ligesom det ikke kan lade sig gøre at afholde mindre stævner. 
 
Svendborg Petanque Club anmoder derfor om støtte til etablering af tre 
ekstra baner på anlægget ved P-pladsen ved Føtex. Udover klubbens 
egne aktiviteter, benytter Svendborg Senioridræt banerne to gange om 
ugen. Der er stigende tilslutning til Svendborg Petanque Club, som i alt 
tæller 43 medlemmer, der spiller petanque året rundt.  
 
I forbindelse udvidelsen af banerne v. Føtex har Svendborg Petanque 
Club indhentet tilbud fra en lokal entreprenør og en lokal anlægsgartner. 
Udgifterne til etableringen af tre nye baner, anslås til 75.000 kr. 
 
Svendborg Kommune er udset til, at varetage driften af de nye baner. 
 

Behov/ønsker Svendborg Petanque Club ønsker støtte til opførsel af tre ekstra 
petanquebaner på anlægget ved Føtex parkeringsplads i Møllergade. 

Økonomi Svendborg Petanque Club ansøger Svendborg kommune om 75.000 kr. til 
projektet, og driftsbeløb på 6000 kr. årligt. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
• 75.000 kr. 

Fonde 
• Ikke ansøgt 

Egen finansiering 
• Ingen 

Driftsomkostninger 
• 6000 kr. i årlige driftsudgifter 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,075 mio. kr.  Snarest muligt.  
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 75 75

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 75 0 0 0 75

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 6 6 6 6 24

Samlede likviditet, netto 0 81 6 6 6 99

Økonomi
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Opførelse af ny sauna på Rantzausminde Havn                                 Bilag 17 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Rantzausminde Havn 
Rantzausmindevej 139, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Rantzausminde Havbadeforening ønsker at opføre en sauna, der 
fremover skal kunne rumme 20-25 personer, hvilket dækker sauna-
behovet for foreningens 75 medlemmer, og danner et godt grundlag for 
rekruttering af nye medlemmer. 
 
Foreningen har de sidste år oplevet stor medlemsfremgang, da 
vinterbadning er blevet populært, ikke mindst suppleret med en tur i 
sauna. Derudover har foreningen som formål, at være samlingssted for 
lokalbefolkningen, skabe velvære og socialt samvær i et aktivt 
havnemiljø. Dette styrkes ved flere årlige fælles arrangementer, så som 
mulighed for at prøve vildmarksbad og fælles planlagte aktiviteter i 
forbindelse med Vild med Vand og Havnens Dag i samarbejde med 
Svendborg Havn.  
 
I november 2017 fik Rantzausminde Havbadeforening en 3-årig 
dispensation af kommunen, i forhold til saunaens fremtidige placering. 
Dispensationen udløber til november 2020, derfor skal det nye 
saunaprojekt være afsluttet, eller langt fremskredet inden da. 
 
Foreningen har i tre år haft en tøndesauna, som har udvidet 
mulighederne for at vinterbade på Rantzausminde Havn. Foreningen 
oplever et stødt stigende medlemstal, med en aldersfordeling fra 18 til 
78. medlemmerne kommer hovedsagelig fra lokalområdet, men 
foreningen har også medlemmer andre steder fra. 
 
Den nye sauna skal opføres som to sammenbyggede fiskerhytter, der 
placeres vinkelret på den eksisterende række af hytter. Dette giver en 
naturlig udvidelse af det hyggelige og æstetiske fiskermiljø på 
Rantzausminde Havn. Foreningen har modtaget en forhåndsgodkendelse 
for placering af saunaen fra kommunens byggeafdeling. Derudover er 
foreningen i dialog med Svendborg Kommune, for at få en råderetsaftale 
over arealet, som forventes bevilliget. 
 

Behov/ønsker Rantzausminde havbadeforening ønsker økonomisk støtte til opførsel af 
ny sauna på Rantzausminde Havn. 

Økonomi Rantzausminde havbadeforening ansøger Svendborg Kommune om 
75.000 kr. til opførslen. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Samlet anlægsbudget 
• 339.000 

Egen finansiering 
• 31.000 – foreningens eget bidrag 
• 20.000 – salg af gammel sauna 
• 25.000 – egen opsparing 

I alt: 76.000 
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Evt. medlemsfinansiering 
 
Fonde 
Vil søge fonde 
 
Driftsomkostninger 
Fremtidige driftsomkostninger skal dækkes af medlemskontingent 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,339 mio. kr.  Snarest muligt 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Projektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 339 339

Samlet anlægspro jekt 0 339 0 0 0 339

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering -264 -264

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 75 0 0 0 75

Økonomi
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Etablering af dansegulv på Lille Torv i Svendborg                     Bilag 18 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Lille Torv, beliggende ved Møllergade. 
Torvet, 5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Foreningen: ”Kom og dans Svendborg” beskriver, at Svendborg har brug 
for et nyt dansegulv på ”Lille Torv” i Svendborg by.  
 
Projektet falder godt i spænd med tanken om mere liv på torvet og i 
byens rum og pladser.  
”Lille Torv” bliver ofte brugt til opvisning af forskellige former for dans, og 
ligeledes brugt ved ”Svendborg Danser” under SPULT. (Svendborg Sport 
og Kultur Festival). Belægningen på torvet er ikke egnet til, at danse på i 
længere tidsrum, da den hårde belægning kan medføre skader og en 
dårlig udførelse af dansen. 
 
Gulvet vil yderligere kunne bruges til dans, gymnastik, yoga, eller enhver 
form for bevægelse - på tværs af alder og køn. Dansegulvet kan også 
benyttes ved forskellige events og kulturelle arrangementer. Størrelsen 
på gulvet vil være 10 x 12 meter.  
Eftersom ”Lille Torv” skråner og er belagt med brosten, kræves der en 
større kontraktion, for at sikre et stabilt dansegulv.  
 
Gulvet skal bruges i forår/sommer perioden, f.eks. fra 1. maj – 30. 
september og kunne opbevares på et af kommunes depoter om vinteren, 
hvis det er muligt. 
 
Relevante foreninger har været indkaldt til involveringsmøde og følgende 
foreninger bakker op om projektet og tilkendegiver, at de ønsker at 
benytte dansegulvet: Kom og Dans Svendborg, Tango Sydfyn, Svendborg 
Linedancers, Svendborg Senioridræt, Fitnesscenter SATS.  
 
Flere foreninger følger projektet og har udtrykt interesse. Brugen af 
gulvet vil spænde fra 1-2 gange om ugen til 3-4 gange om måneden. 
 
 

Behov/ønsker ”Kom og dans Svendborg” ønsker således støtte til opførsel af et 
dansegulv på Lille Torv. 

Økonomi ”Kom og dans Svendborg” ansøger Svendborg Kommune om støtte på 
270.000 kr.  
 
Foreningen kender endnu ikke udgifterne til transport, opbevaring, samt 
op- og nedtagning af dansegulvet. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 Anlæg af dansegulv: 

• Ipe terrassebrædder: (Ipe er en langtidsholdbar træsort) 
• 240.000,00 kr. - Dansegulv inkl. kanter og opklodsning  
• 30.000,00 kr. – Overfladebehandling 
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I alt 270.000 kr.   
 
Fonde 
Foreningen vil fremadrettet ansøge om støtte til projektet ved følgende 
fonde: Energi Fyns Almene Fond, Nordea Fond, Fonden for Fynske Bank. 
Rockwool Fonden. 
Projektet kan økonomisk tilpasses til en mindre skala, hvis foreningen 
bevilliges det fulde støtte beløb. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,270 mio. kr.  Snarest muligt 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 270 0 0 0 0

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 270 0 0 0 0

Økonomi
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Optimering af faciliteter på Strandgården i Rantzausminde                Bilag 19 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Strandgården, 
Svendborg Sunds Sejlklub 
Rantzausmindevej 137, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Sunds Sejlklub beskriver, at Strandgården lider under et 
vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Kommunen ejer Strandgården, der 
indeholder vest-pavillon, buegang samt øst-pavillon med kælder. 
Kommunens ejendomsafdeling har konstateret råd i tag, spær og 
facader.  
Sejlklubben ejer tilbygningen bag buegangen samt masteskur, containere 
og garager til opbevaring af grej og sejlbåde.  
 
En ombygningen vil tilgodese sejlklubbens drift, især vil nye 
badefaciliteter i samme plan, som øvrige lokaler på Strandgården være 
optimale. På Strandgården er der i dag ét omklædningslokale, og ét 
bruserum med tre brusere. Derudover er der i dag intet handikaptoilet på 
Strandgården.  
Køkkenet er meget lille og tilgodeser ikke de ønsker og krav der i dag 
stilles til køkken i en aktiv sejlklub, som arrangerer stævner mv.  

 
Med til- og ombygningen øges mulighederne for flere samtidige 
arrangementer på Strandgården. Rantzausminde Bådelaug, 
Rantzausminde Havbadeforening og en hel del øvrige foreninger 
anvender Strandgården til deres møder og arrangementer efter aftale 
med sejlklubben. 
 
Yderligere har sejlklubben arbejdet visionært med, hvordan 
Strandgården kan renoveres og transformeres, så den i fremtiden 
fremstår tidssvarende og lever op til de krav der stilles til en moderne 
foreningsfacilitet. Strandgården skal fortsat være det naturlige, 
rekreative samlingspunkt for hele Rantzausminde og Tankefuld område. 
Stedet skal være omdrejningspunktet for aktiviteter der relaterer sig til 
alle former for vandsport. 
 

Behov/ønsker Svendborg Sunds Sejlklub ønsker økonomisk støtte til optimering af 
faciliteter på Strandgården. Det omfatter følgende:  
- Etablering af tidssvarende bade og toiletfaciliteter 
- Renovering af køkken i tilbygningen bag buegangen 
- Ombygning af eksisterende klublokale i øst-pavillonen 
- Etablering af samlingslokale i vest -pavillonen  
- Opførelse af sejldepot/værksted til opbevaring af sejl, reparation af 

joller mv.  
- I skrænten ved slæbestedet indbygges grejcontainer til opbevaring 

af ankergrej mv. 
 

Økonomi Svendborg Sunds Sejlklub ansøger Svendborg Kommune om 2.682.800 
kr. 
til vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på Strandgården. Derudover søges 
der om en kommunal lånegaranti på 750.000 kr. 
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Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger   
Samlet anlægsbudget 
 

• 2.682.800 - Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på strandgården 
• 4.406.000 – Toiletter, klublokale, vest-pavillon, sejl-og 

grejdepoter 
 

• 7.088.800  
 
Egen finansiering 

• 500.000 - værdi af egen bygning 
 
Fonde 
Der søges relevante fonde 
 
Andet 
Omkostningerne 4.406.000 søges finansieret ved fondsansøgninger, 
lånoptagelse mv. 
SSS bidrager med frivilligt arbejde 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

7,088 mio. kr.  Snarest muligt. 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 7.089 7.089

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 7.089 0 0 0 7.089

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering -4.406 -4.406

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 2.683 0 0 0 2.683

Økonomi

*OBS. Svendborg Sund Sejlklub ansøger yderligere om en lånegaranti på 750.000. kr. Dette fremgår ikke af ovenstående budgetskema.  
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Opførsel af opvarmningsbane                       Bilag 20 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Tankefuld baneanlæg 
Tankefuldvej 54 
5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

I 2012 åbnede Tankefuldbanen, der er et af Danmarks absolut flotteste 
og bedste baneanlæg til islandske heste med 250 meter ovalbane og en 
fantastisk pasbane på 350 meter. Her holder Skeifa Svendborg 
elitestævner og andre nationale stævner samt mindre stævner for 
bredden. På banen foregår der i det daglige undervisning og træning, 
ligesom foreningen bruger banen i forbindelse med sociale 
arrangementer. 
  
Foreningen afholder flere stævner. Herunder store elitestævner med 
mere end 200 deltagere og mange tilskuere. Stævneaktiviteterne 
begrænses af, at der ikke er tilstrækkeligt med muligheder for 
opvarmning. Dette betyder at deltagerne er henvist til at ride på 
asfaltvejen, hvilket hverken er hensigtsmæssigt rent sportsligt, og 
bestemt heller ikke forsvarligt.  
 
Det har betydet, at foreningen ikke har kunnet tiltrække de allerstørste 
stævner, og at de dygtigste eliteryttere desværre har valgt deres 
stævner fra, da deres heste ikke kan præstere godt nok på grund af de 
manglende opvarmningsmuligheder. 
 
Skeifa Svendborg ønsker et baneanlæg, hvor der kan afvikles nationale 
og internationale stævner. Skeifa Svendborg ønsker yderligere, at kunne 
udbyde kursusaktiviteter indenfor alle grene af islandshestesporten. 

Behov/ønsker Skeifa Svendborg ønsker støtte til opførsel af en opvarmningsbane i 
tilknytning til Tankefuld baneanlæg for islandske heste. 

Økonomi Skeifa Svendborg ansøger Svendborg Kommune om støtte på 224.000 
kr. til projektet. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægssum 
• 280.000 

Egen finansiering 
• 56.000 

Sponsorat 
• En eventuel indhegning af opvarmningsbanen vil man søge 

sponsorat til 
Drift omkostninger 

• Foreningen står efterfølgende selv for alle udgifter til drift og 
vedligeholdelse af opvarmningsbanen 

 
Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,280 mio. kr.  Snarest muligt. 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 280 280

Samlet  anlægspro jekt 0 280 0 0 0 280

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering -56 -56

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 224 0 0 0 224

Økonomi
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Anlægning af ekstra bane ved Egebjerg Fodbolds faciliteter                 Bilag 21 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Egebjerg Fodbolds faciliteter i Vester Skerninge 
Rødkildevej 1, 5762 Vester Skerninge 

Overordnet 
beskrivelse 

Egebjerg Fodbold er en selvstændig afdeling under Ulbølle SG & IF med 
egne vedtægter og økonomi, og har 255 medlemmer, heraf ca. 200 børn 
og unge. Egebjerg Fodbold er klart den største aktør i foreningen. Vi 
vurderer at dette tiltag vil øge tilslutningen af medlemmer i 
aldersgruppen 8-16 år. Ikke mindst grundet vores nabo 
Vestermarksskolen. 
 
Egebjerg Fodbolds bestyrelse har derfor besluttet at igangsætte en aktiv 
forbedring af udenoms faciliteterne. Derfor ansøges hermed et tilskud til 
anlæg af en ekstra fodboldbane i Vester Skerninge, der ville kunne styrke 
idrætslivet i området.  
 
Egebjerg Fodboldklubs vision med banen er, at skabe et centreret 
sportsmæssigt ”kraftcenter” i Vester Skerninge, og på kort sigt samle alle 
vores aktiviteter der. Således vil Egebjerg Fodbold kunne indgå i et bredt 
samarbejde i Vester Skerninge, og dermed være en endnu mere seriøs 
aktør for sportsinteresserede uden for Svendborg by.  
 
Banefaciliteterne hos Egebjerg Fodbold ved Ulbølle er ikke optimale i 
vinterhalvåret, og foreningen frygter at miste medlemmer på grund af de 
dårlige faciliteter, der ligger langt fra, hvad man oplever i andre klubber.  
 
Ved en bevilling til Egebjerg Fodbold kan det pointeres at der vil være en 
mulighed for kommunen, at sælge banerne/jorden i Ulbølle som er 
kommunalt ejede. 

Behov/ønsker Egebjerg Fodboldklub ønsker støtte til opførelse af en ekstra bane ved 
klubbens faciliteter i Vester Skerninge. 

Økonomi Egebjerg Fodboldklub ansøger Svendborg Kommune om støtte på 
1.600.000 kr. til projektet.  
 
Nedlægges boldbanen i Ulbølle, kan udgifterne til drift af en kommende 
boldbane i Vester Skerninge afholdes indenfor Svendborg Kommunes 
eksisterende budget til drift af boldbaner.    
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
• 1.700.000 kr. 

Finansiering 
• 50.000 kr. – egen medfinansiering 
• 50.000 kr.  – tilskud fra Idrættens Venner Ulbølle 
• 995.000 kr. (anslået værdi) – mulig indtægt for salg af boldbane i 

Ulbølle 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,7 mio. kr.  Snarest muligt. 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 1.700 1.700

Samlet  anlægspro jekt 0 0 1.700 0 0 1.700

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering -100 -100

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 0 1.600 0 0 1.600

Økonomi

 

*OBS. Evt. salg af fodboldbanen i Ulbølle, skønnes at kunne indbringe 995.000 kr. 
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Etablering af 7,3 km natur- og ridesti i tre skove på Thurø                 Bilag 22 

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Strækning på 7,3 km på Thurø, gennem Fredskoven, Østerskoven og 
Smørmoseskoven. 

Overordnet 
beskrivelse 

Thurø Ridelaug ansøger om støtte til etablering af en ny ridesti på Thurø 
herunder tilhørende faciliteter.  
 
Der er i dag få stier på Thurø, som er egnet til ridning. De eksisterende 
stier er flere steder meget ujævne, hvilket gør stierne svært tilgængelige 
for ryttere og skovens øvrige brugere. 
 
Thurø Ridelaug ønsker at etablere i alt 7,3 km natur- og ridesti på 
varieret bund i de tre skove, Fredskoven, Østerskoven, Smørmoseskoven 
samt forbindelsesruter. 
 
Der skal etableres samlingspunkter langs stien, med bordbænkesæt og 
bomme, hvortil man kan binde sin hest. Derudover skal der anlægges en 
Trek-ridebane, som er en træningsbane med forhindringer i 
naturmaterialer. 
 
Den nye sti og de tilhørende faciliteter skal frit kunne benyttes af alle 
skoves brugere. 
 
Projektet er udarbejdet i et tæt samarbejde med ”Thurø Skove” og 
Naturturisme I/S, som har støttet med råd og vejledning. 
 
Thurø Ridelaug medfinansierer projektet og har modtaget 
fondsdonationer samt tilskud fra Svendborg Kommune – se under øvrige 
bemærkninger. 
 
 

Behov/ønsker  

Økonomi Thurø Ridelaug ansøger om 195.000 kr. til etablering af natur- og ridesti 
på Thurø. På Økonomiudvalget den 23.06.20 blev der bevilget 0,5 mio. 
kr. fra pulje under lokaludvalget.  
     
  

Specifikke 
kvalitetskrav 

     
     
  

Øvrige bemærkninger  Fondsbevillinger  
• Friluftsrådet har bevilliget            350.000 kr.  
• Lag Søm har indstillet til bevilling 250.000 kr. 
• Nordea har bevilliget                     30.000 kr. 
• SEAF                                            25.000 kr. 

Øvrige bevillinger 
• Lokaludvalget SVK                      500.000 kr.  
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Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,350 mio. kr.   

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.350 1.350

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 1.350 0 0 0 1.350

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering -1.155 -1.155

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 195 0 0 0 195

Økonomi
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Gymnastikhøjskolen i Ollerup - lånegaranti             Bilag 23 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Gymnastikhøjskolen i Ollerup 
Svendborgvej 3, Ollerup 
5762 Vester Skerninge 

Overordnet 
beskrivelse 

I foråret 2020 stod byggeriet af arenaen ved Gymnastikhøjskolen i 
Ollerup færdigt. Byggeriet er delvist sponsoreret af A. P. Møller Fonden.  
Svendborg Kommune har desuden stillet garanti for optagelse af lån på 
op til 10 mio. kr. ved budgetforliget for 2019. 
 
Gymnastikhøjskolen I Ollerup oplever, at nedlukningen ift. Corona har 
svækket økonomien i en sådan grad, at der ikke er likviditet til at 
færdiggøre arenaen med det sidste inventar. 

Behov/ønsker Der resterer indkøb af borde, stole, springudstyr, den sidste del af 
stolesæderne til tribunen samt løst idrætsinventar til brug for foreninger 
og klubber.  
 

Økonomi Færdiggørelse af arenaen beløber sig til ca. 7,5 mio. kr. inkl. moms, 
hvoraf gymnastikhøjskolen har modtaget fondstilkendegivelser og stiller 
med egenfinansiering på i alt 1,5 mio. kr.  
 
Gymnastikhøjskolen ansøger om en kommunal lånegaranti på 5 mio. kr.  
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Såfremt kommunen stiller lånegaranti, skal der tilsvarende ske 
deponering, hvilket vil medføre et træk på kommunens disponible 
likviditet på 5 mio. kr.  

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Bilag vedlagt:  
• Budget 
• Flyer 

Projektets samlede 
udgift og periode 

5,0 mio. kr.   Snarest muligt 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

Lånegaranti/deponering 5.000 5.000

Frigivelse af deponering over 25 år -200 -200 -200 -600

Samlede likviditet, netto 0 5.000 -200 -200 -200 4.400

Økonomi
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Bilag: 
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Natur, Miljø og Klima 

Naturgenopretning i relation til biodiversitet            Bilag 24 

Del 1 - Registrering af naturværdierne med fokus på sjældne arter                   

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Udvalgte områder i hele kommunen. 

Overordnet 
beskrivelse 

Der afsættes en pulje til opdatering af datagrundlaget for kommunens 
målrettede indsats for at bevare og højne biodiversiteten. Registreringen 
anbefales at have fokus på sjældne arter med indikatorværdi for god 
naturkvalitet (høj biodiversitet). Det er meget tidskrævende og derfor 
omkostningstungt at kortlægge alle naturværdier. Da forekomst af 
sjældne arter som oftest hænger sammen med høj naturkvalitet er denne 
tilgang effektiv og giver samtidig et godt beslutningsgrundlag i 
naturforvaltningsindsatsen for en højere biodiversitet. 
 
Datagrundlaget vil understøtte realiseringen af kommunens Natur- og 
Friluftsplan og kommende naturprojekter. Eksempelvis er kommunen i 
samarbejde med de andre fynske kommuner i proces med at ansøge EU 
om støtte til et stort tværkommunalt projekt (LIFE – Biodiversity) der 
skal højne biodiversiteten på Fyn.   
 
Naturråd Fyn var i 2018 meget optaget af, at kommunernes 
naturforvaltningsarbejde foretages på et velunderbygget grundlag/god 
viden om naturtyper og arter, hvorfor er anbefaling fra Naturrådet var, at 
kommunerne opkvalificerer deres viden om naturen og prioriterer 
artsovervågning for at sikre valide data. 
 

Behov/ønsker Registrering af naturværdierne i kommunen er forældede og stedvis 
mangelfulde. 
 
Et opdateret datagrundlag, der viser hvor i kommunen de vigtigste 
naturværdier findes er en forudsætning for at lave en målrettet og 
effektiv indsats for biodiversiteten. 
 
Svendborg Kommune fik en lav rangering i Danmarks Naturfrednings 
undersøgelse af kommunernes Naturkapital (NKI) – plads nr. 74 af 
landets 98 kommuner. 
En registrering og en bedre viden om forekomst af sjældne arter vil også 
i sig selv kunne bidrage til en højere bioscore og en højere NKI-værdi. 
 

Økonomi Der anbefales at afsætte et beløb på 500.000 kr. i 2021, således, at der 
kan foretages en registrering af naturværdierne – fordelt på både 
feltregistreringer og opsamling af eksisterende viden fra databaser mm. 
De 500.000 kr. skal også dække afrapportering og indtastninger til 
Danmarks Miljøportal. 

Øvrige bemærkninger  Naturregistreringen kan indgå som en del af kommunens lovbestemte 
forpligtigelse til at opdatere registreringen af beskyttede naturområder 
(Naturbeskyttelseslovens §3 – moser, søer, enge mm.) 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

500.000 kr. 2021 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 500 500

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 500 0 0 0 500

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 500 0 0 0 500

Økonomi
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Del 2 - Naturgenopretning i relation til biodiversitet - EU ”LIFE-Biodiversity”  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Udvalgte områder i hele kommunen. 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg Kommune er sammen med de andre fynske kommuner ved at 
udarbejde EU ansøgning om støtte til et stort tværkommunalt projekt 
(LIFE-Biodiversity) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. 
 
Formålet med LIFE-projektet er at øge biodiversiteten på hele Fyn. 
Det skal ske igennem en målrettet indsats med fokus på at genskabe 
velfungerende økosystemer, sammenkæde værdifulde naturområder og 
prioritere indsatser for særlige arter. I Svendborg Kommune kan indsatser 
bl.a. inkludere genopretning af overdrevsnatur ved Egebjerg Bakker, Ådale 
og kystnatur (strandenge) og målrettede indsatser for særlige arter. 
 
Svendborg Kommune vil som deltager i LIFE-Biodiversity bidrage til at 
følge FN´s verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om at standse 
tab af biodiversitet. Da indsatsen vil dække hele Fyn vil der være en 
gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være 
større end hvis indsatsen var begrænset til kommunens afgrænsning. 
 
Udover at højne biodiversiteten arbejdes i LIFE-projektet også aktivt med 
at opnå synergi-effekt med andre værdier: livskvalitet, klimatilpasning, 
cirkulær økonomi, grøn omstilling af landbruget mm. 
 
Ansøgning om støtte fra EU Life-fonden er en lang proces med flere trin. 
Kommunerne er nu ved at lave det nødvendige forarbejde til ansøgningen. 
Forarbejdet består i en såkaldt ”koncept note”, der skal accepteres før 
endelig ansøgning kan sendes. Koncept note forventes accepteret af EU i 
december 2021. Den endelige ansøgning udarbejdes herefter og inden 
22.februar 2022. Kommunens tilsagn om egenfinansiering er en 
forudsætning for at være med i ansøgningen til EU. Kommunen skal derfor 
have bevilget beløbet senest dec. 2021.   
 

Behov/ønsker Biodiversiteten er generelt under hårdt pres, hvilket også gælder i 
Svendborg Kommune og de øvrige fynske kommuner. 
 
Kommunen vil med denne indsats bidrage til at standse tabet af 
biodiversitet i fællesskab med de Fynske kommuner. 
 
Indsatsen bidrager til kommunens arbejde for at følge FN´s verdens mål. 
 
Politisk ønske i Svendborg Kommune om at arbejde målrettet mod at 
bremse tabet af biodiversitet og højne biodiversiteten i kommunen. 

Økonomi De 10 fynske kommuner vil tilsammen lave projekter for 70-100 
millioner. EU Life bidrager med 60 % og kommunernes medfinansiering 
er dermed 40 %. 
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Det anbefales, at Svendborg Kommune bidrager med 4. millioner, der så 
vil kunne give naturindsats for 10 millioner inklusive EU støtte. 
 
Her ud over kommer ressourceforbrug i Team Natur. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Indsatsen kan løfte nogle af indsatserne fra kommunens Natur- og 
Friluftsplan 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Udkast til beskrivelse af LIFE-projektet – Biodiversitet. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 4.000.000 kr. over en 7-8 årig periode  

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.000 1.000 2.000 4.000

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 0 0 1.000 1.000 2.000 4.000

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 0 1.000 1.000 2.000 4.000

Økonomi

 

 

  



Budget 2021  
Anlæg 2021 – 2024 

Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 88 af 145 
Acadre 19-25218 
 

 

Bilag 

Foreløbig 

Oplæg til rammer og proces for et nyt  

LIFE Biodiversity projekt  

5. Maj 2020 

Indhold 
 

1. Projektbeskrivelsen 

2. Procesplan. 

3. Projektområder. 

4. Økonomi  

5. Projektorganisering  

 
1. Projektbeskrivelse 
Her præsenteres et projektoplæg med mission, vision og mål. Herefter præsenteres baggrunden for 

projektidéen, og det relateres til rammerne for et LIFE projekt.  

Mission: Øge biodiversiteten på Fyn. 

Vision: Forbedre biodiversiteten ved hjælp af løsninger som arbejder på tværs af gængse 

planlægningsmæssige og forvaltningsmæssige metoder med det formål at understøtte økosystemernes 

naturlige processer, som giver robuste, mere sammenhængende og selvforvaltende naturområder. 

Visionen er ligeledes at udvikle nye multifunktionelle metoder, der samtidig kan medvirke til at afhjælpe 

klimaudfordringer, understøtte en grøn omstilling m.m.  

Mål: Gennemføre et LIFE projekt med Fyn som projektområde og et mål om at øge biodiversitet på Fyn. 

Projektet anvender innovative og multifunktionelle projektidéer, der har afsæt i en ny strategisk 

planlægning som følger naturens udbredelse og potentialer med fokus på at øge biodiversiteten på Fyn. 

Projektet arbejder derudover med ”governance” og partnerskaber for at opnå synergier [livskvalitet, 

klimatilpasning, cirkulær økonomi, grøn omstilling af landbruget mm.]. 

Endelig vil projekt sikre konkrete gennemført indsatser for arter og naturforbedringer på en række udvalgte 

naturområder og økosystemer med øget biodiversitet til følge. 
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Procesmæssige delmål: 

1) Koncept note 

2) EU Life ansøgning 

3) Udføre projektet 

 

Potentiale, baggrund for projektet:  

Fyn bindes sammen af kystlinjen med mange bugter, vige, øer, strandenge og klinter, højderyggen fra 

Assens til Svendborg (Håre-Tellerup Bjerge over Jordløse Bakker, Svanninge bakker og -bjerge til Rødme 

Svinehaver) og de store vandløbssystemer som fx Odense Å-system, Vindinge Å-system og Brende Å-

system.  

Fyn har, kulturhistorisk set været og er stadig meget opdyrket. Det har medvirket til, at naturen generelt er 

begrænset til små og fragmenterede områder. Resultatet er, at Fyn som helhed ligger meget lavt placeret, 

når man ser på, hvordan det står til med biodiversiteten i Danmark. 

Fyn har en størrelse og diversitet, som indbyder til at arbejde i helheder. Vi ønsker et projekt, der løfter 

biodiversitet på Fyn ved at understøtte de igangværende indsatser og nuværende naturværdier. Det skal 

ske igennem en målrettet indsats med fokus på at genskabe velfungerende økosystemer, sammenkæde 

værdifulde naturområder og prioritere indsatser for særlige arter. Et outcome af projektet vil desuden være 

nogle nye modeller og metoder til på en ny måde at løse en række af de udfordringer, vi står overfor i 

fremtiden. Det skal så efterfølgende ske i form af pilotprojekter, som kan implementere de høstede 

erfaringer fra dette projekt andre steder, hvormed projektet vil kunne opfylde EU’s krav om overførsel og 

replikation.  

Danmark har operationaliseret indfrielsen af EUkravene til Biodiversitetskonventionen i hhv. en Natura 

2000 planlægning og en vandområdeplanlægning. I dag tager indsatserne i Natura2000 planerne og 

vandområdeplanlægningerne afsæt i afgrænsede områder og problemstillinger. Vi forsøger i dag at arbejde 

helhedsorienteret og med fokus på synergier inden for de udstukne rammer. Med dette LIFE projekt ønsker 

vi at gå skridtet videre og arbejde i et udvidet synergi-perspektiv. Vi ønsker at se ud over statens rammer og 

i stedet kigge ind i EU kravene og designe projektet herefter. Det nye i denne tilgang er, at der åbnes op for 

en multifunktionel helhedsorienteret forvaltnings-/planlægningspraksis, dvs. en orientering mod 

sammenfattende områdeplaner. Tilgangen afgrænses ikke af kommunegrænser, men har fokus på 

helhedsorienterede indsatser på tværs. Projektet vil således søge at integrere naturbaserede løsninger for 

flere af de udfordringer vi står overfor som samfund, samtidig med at projektets hovedformål er at 

forbedre biodiversiteten ved at genskabe velfungerende økosystemer og sammenkæde værdifulde 

naturområder på tværs af administrative skel. 
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LIFE programmet 

LIFE programmet tager udgangspunkt i 4 indsatsområder: 

1. Natur og Biodiversitet. 

2. Cirkulær økonomi og Livskvalitet (quality of life). 

3. Klimatilpasning (modvirkning af og tilpasning til klimaændringer). 

4. Ren Energi og Klimahandling (overgang til ren energi – CO2 reduktion mm). 

Dette projekt tager afsæt i Natur og Biodiversitet, men vil naturligt også dække forhold, der rækker ind i de 

3 andre mål, der både er nationale og EU mål. Projektet kan afhængig af projektparternes/-partnernes 

ønsker og behov udbygges med de øvrige indsatsområder. Dette kan gøres på 2 niveauer: 

a. Passivt: I ansøgningen redegøres for de synergi effekter/afledte effekter projektet har på de øvrige 

indsatser 

b. Aktivt: Ét eller flere indsatsområder prioriteres og beskrives særskilt i ansøgningen. 

Ansøgningen står stærkest, når flere indsatsområder kombineres, og der arbejdes med multifunktioner og 

integration af indsatser. Det er et simpelt pointsystem.  

Vi har således et ønske om at designe en projektmodel for det åbne lands natur- og landskabsværdier, der 

tager afsæt i biodiversitet, og samtidig forholde os til om projektmodellen evt. også skal omfatte f.eks. 

friluftsliv, bosætning, klima, grundvandsinteresser, grøn omstilling af landbruget mm. Dvs. vi udvælger en 

række hoved-aktioner og ser på, hvordan de vil påvirke biodiversitet og hinanden indbyrdes, både positivt 

og negativt.  
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2.Procesplan 
 

Den kommende LIFE ordning, som gælder fra 2021-2024, er endnu ikke præsenteret. Der er således en del 

usikkerheder om set-up, tidsfrister og krav til økonomi. Med skelen til den nuværende ordning samt 

foreløbige udmeldinger fra natura-2000 kontoret i DK, operationaliseres arbejdet i: 

1) Koncept note frem til juni 2021, hvor den skal afleveres 

Med de nuværende krav til koncept note skal vi  levere/have styr på hovedparten af selve 

ansøgningen. Dvs. vi skal præsentere gennemførbare projekter. Det forudsætter at vi har styr 

på vores baseline, får beskrevet projekterne og accept fra lodsejerne.  Vi skal således: 

o Konkretisere projektområderne. Forud for det skal der derfor udarbejdes en baseline, 

hvilket forudsætter der udføres naturregistreringer 

o Udarbejde projektforslag som belyser at projektet kan gennemføres. Det præsenteres i 

tekniske forundersøgelser 

o Lodsejere skal inddrages og resultatet præsenteres i ejendomsmæssige forundersøgelser 

  

Eksempler på multifunktionelle projekter: 

- Genskabelse af naturlige ådale, hvor man kobler klimaindsats, 

fjernelse af næringsstoffer, øget biodiversitet og rekreative 

oplevelser.  

- Skovrejsning og etablering af natur, hvor man kobler 

grundvandssikring, klimaindsats, biodiversitet og rekreative 

oplevelser – benyttes som en korridor til sammenbinding af 

naturområder og spredningsveje. 

- Genskabelse af naturlige kystdynamikker, hvor man kobler 

klimaindsats, biodiversitet og rekreative oplevelser. 

- Opbygning og udvikling af en socio-økonomi / 

erhvervsområder, der kan understøtte og på sigt være 

bærende for vedvarende forbedringer af landskab, natur, 

klima og miljø (formuleringer fra jeres tidligere Sommerfugle-

korridor projekt ….) = den grønne omstilling af landbruget, der 

sikre klimaneutral kødproduktion (dette skal også undersøges i 

projektet, da det er vitalt for den fremtidige drift af arealerne 
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Frem til koncept note er der behov for følgende: 

  
Projekt 

ejer Rådgiver 

Kommune 

bidrag 

Rådgiver 

ydelser 

Chef 

gruppen 

Kontakt til EU kontor x x       

Kontakte fonde mm x x x   

Udarbejde koncept note x x (x)      

Kontakt til partnere x x (x)      

Projektforslag     x     

Kontakt til lodsejere     x     

Kvalificere projektforslagene x     x   

Foretage registreringer   x x  

Politiker inddragelse x       x 

Synergi x       x 
 

Projektejer laver i samråd med rådgiver en detail-tidsplan med milepæle frem til aflevering 

af koncept note. 

2) Der gives besked om accept af koncept note december 2021 og dermed adgang til at skrive en 

ansøgning 

 

3) EU Life Ansøgning skrives fra december 2021 frem til februar 2022 

Vi  

4) Projektgennemførsel periode på 7-8 år 

 
3.Projektområder 

 

Præsenteres med afsæt i et kort, med foto og tekst omkring biodiversitet, selvforvaltende natur, økologisk 

funktionalitet m.m.  

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at præsentere et kort over de enkelte indsatsområder, hvilket 

primært skyldes, at der mangler en samlet viden om biodiversiteten på Fyn – ligesom de enkelte partnere 

skal have mulighed for selv at definere på hvilket niveau, de vil gå ind i LIFE-projektet. Som udgangspunkt er 

der derfor behov for at få et overblik over, hvilke indsatser der samlet set vil styrke biodiversiteten bedst 

muligt samt en fælles forståelse af hvilke arter, naturtyper og økosystemer som bidrager med størst værdi.  

Rammerne for LIFE-projektet er derfor, at der arbejdes med de store fællesnævnere for Fyn:  

• De større vandløb og ådale,  

• De sydfynske alper  

• Kystnaturen 
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Ud fra den eksisterende biodiversitetskortlægning er det også her biodiversiteten i forvejen er størst. Der er 

derfor tale om en helt overordnet ramme for projektet.  

Da der i kommunerne ikke er et ensartet eller særligt udtømmende kendskab til forekomsten af relevante 

Bilag II, Bilag IV og rødlistearter vil der være et behov for ekstern bistand til at indsamle viden og skabe 

overblik over arternes udbredelse med henblik på at indsnævre / præcisere projektmuligheder og rammer. 

Det vil være en kombination af feltarbejde samt indsamling af eksisterende viden. 

 

4. Økonomi 
Her præsenteres et oplæg til økonomi og fordeling pr kommune: 

Fase  Forventet omkostninger  m.m. Økonomi per kommune 
ved lige fordeling mellem 
10 kommuner 
(Andre modeller kan 
vælges) 

Konceptnote Partnerbidrag 300.000 kr. (se bilag for specificering) 30.000 kr. - fondsmidler 
Fondsmidler  15. junifonden har i flere tilfælde givet 

tilskud til selve ansøgningsprocessen. 
Typisk i størrelsesordenen 50-100 % 

 

Ansøgning Partnerbidrag 250.000-300.000 kr. 25-30.000 kr. - fondsmidler 
Fondsmidler ?? 

Se ovenfor 
 

Projektet 
 

EU 60% (75%)  
Partnerbidrag 40% (25%)  
Nationale 
puljer fx LDP 

Supplerende midler til udvidelse af 
projektsummen (100% finansieret) 

 

Fondsmidler 8-10 %  

 

Projektet: Samlet projektstørrelse 70 – 100 mill. kr. Finansiering fra eksterne puljer (Fonde m.m.) er 

variabel fra projekt til projekt. Som erfaringstal kan nævnet at LIFE70 havde et samlet partnerbidrag på lidt 

under 25%, og Better Bird LIFE har et partnerbidrag på ca. 30 %. 
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5.Projektorganisering: 
 

Her præsenteret et oplæg til projektorganisering: 

Projektejer: Faaborg-Midtfyn Kommune, Ole Tyrsted Jørgensen. 

Styregruppe: Frem til koncept note: Chef-Erfa, Naturstyrelsen og evt. partner-repræsentation. 

Politisk styregruppe:   Skal drøftes 

Projektparter: 

- De fynske kommuner. 

- Naturstyrelsen. 

Projektpartnere (forslag): 

- Landbrugsstyrelsen. 

- Landbrugsorganisationer – Landbrug&Fødevarer, SEGES, VELAS. 

- Naturschutz Schleswig-Holstein. 

- Fonde: fx Bikuben Fonden, Danmarks Naturfond, 15. juni Fonden, Willum Fonden mm  

- Vandcenter Syd 

Arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra de fynske kommuner og Naturstyrelsen. 

Arbejdsgruppen organiserer sig i samarbejdsgrupper med fokus på: 

- Kontakt til partnere og fonde. 

- Projektkvalificering, herunder foretager registreringer. 

- Kontakt til lodsejere. 
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Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030 – Alt. 1             Bilag 25          

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) Svendborg Kommune som virksomhed og geografisk område. 

Overordnet 
beskrivelse 

 
I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som 
virksomhed være omstillet til 100% VE dermed være CO2-neutrale inden 
2030, og som geografisk område i 2040.  
 
CO2-reduktionsplan 2021-2030 
Alternativ 1: CO2-reduktionsplan 2021-2030 er administrationens bedste 
bud på, hvordan omstillingen til vedvarende energi (VE) kan foregå i 
Svendborg Kommune. Planen indeholder konkrete tiltag for hele 
kommunen samt estimater for udgifterne forbundet med de forskellige 
tiltag. Det er antaget at fjernvarmen omstilles med gennemsnitlig 200-
300 ton årligt frem mod 2030. Samme antagelse om en jævn fordeling af 
CO2-reduktionen er antaget ved elproduktionen. Der er i alternativ 1 
taget højde for eksisterende naturgasfyr restlevetid og hvornår de 
eksisterende leasingaftaler udløber for kommunens biler.  
 
De øvrige initiativer, som f.eks. omstilling til ikke fossil drift af busser og 
specialkørsel, eldelebiler, informationsmøder m.v. i CO2-reduktionsplan 
2021-2030 er ens for alternativ 1 og 2. 
 
 

Behov/ønsker Svendborg Kommune har en målsætning af være 100% omstillet til 
vedvarende energi (VE) som virksomhed i 2030 og som geografisk enhed 
i 2040. Dette giver CO2-reduktionsplan 2021-2030 bud på, hvordan vi 
når. 
 

Økonomi Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og 
udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.  
 
Varmepumper 
Planen for udskiftning af varmepumper er udarbejdet på baggrund af 
naturgasfyrenes levetid og behov for udskiftning, så gaskedlerne 
udnyttes optimalt og der dermed opnås det mindst mulige ressourcetab. 
Det er anslået at der skal investeres 4 mio. kr. i varmepumper årligt frem 
mod 2030. 
Det er muligt, at låneoptage over 25 år til investering i varmepumper. 
Varmepumper indgår i dag i det Innovative energiSpare Projekt (ISP). 
Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i 
varmepumper er meget høj (over 30 år). 
 
Elbiler 
Det anslås, at merudgiften til leasing af elbiler vil være cirka 20 øre/km 
ved 25.000 kørte kilometer årligt.  
Merudgiften til leasing af elbiler svarende til en CO2-reduktion på 125 ton 
anslås dermed til ca. 300.000 kr. i 2021 og gennemsnitlig 100.000 kr. i 
de efterfølgende år. 
 
Desuden skal der investeres i flådestyring, GPS-trackere, 
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medarbejderressourcer til flådestyring, kortlægning af ladestandere samt 
indkøb af flere kommunale/semi-offentlige ladestandere.  
 
Samlet udgift til reduktion fra biler og varmepumper 
For at kunne sammenligne med alternativ 1 opstilles udgifterne fra 
omstilling af kommunens bilpark og udskiftning til varmepumper. 
I alternativ 1 anslås udskiftning af varmepumper og elbiler til en samlet 
udgift på ca. 6,6 mio. kr. i 2021. Derudover kommer 100.000 kr. til 
offentlige ladestandere, 50.000 kr. til ekstra eldelebil, 250.000 kr. til 
omstilling af busdrift og specialkørsler og 200.000 kr. i afledt drift til 
medarbejderressourcer til flådestyring. Dette vil give en CO2-reduktion på 
625 ton i 2021. 
 
I den samlede plan for alternativ 1 kommer der derudover udgifter til 
omstilling af busdrift, flere deleelbiler, offentlige ladestandere, LED-
vejbelysning, informationsmøder, vidensdeling/pilotprojekter/øvrig 
information.  
 
Alternativ 1 anslås til en samlet udgift på ca. 97 mio. kr. (inkl. alle 
initiativer) for perioden 2021-2030. 
 
Administrationen foreslår, at budgetmidlerne puljes, og at der 
afrapporteres årligt til Miljø- og Naturudvalget. CO2-opgørelserne for 
kommunen er dog forsinkede, så den reelle CO2-besparelse ses først ½ til 
1 år efter. CO2-reduktionsplan 2021-2030 er forankret i Miljø- og 
Naturudvalget, og koordinering på tværs af direktørområderne. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  
Alternativ 2: CO2-reduktion på 900 tons CO2 i 2021 på 
virksomhedsniveau i form af varmepumper og elbiler, herunder 
ladekapacitet. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 
Hele tidsplanen for CO2-reduktionsplanen 

Projektets samlede 
udgift og periode 

97 mio. kr.  2021-2030 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

Politisk beslutning – 
projektering 

Projektering 700 200 200 200 1.300

Politisk beslutning – udførelse

Udførelse 6.100 5.500 8.500 9.150 35.010

Færdiggørelse * 0

Samlet anlægsprojekt 0 6.800 5.700 8.700 9.350 36.310

Lånefinansiering -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -16.000

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag 180 360 540 720 1.800

Afledt drift 1.115 1.115 1.115 1.115 0

Samlede likviditet, netto 0 4.095 3.175 6.355 7.185 22.110

Økonomi

 

Investeringsoversigt for alternativ 1: CO2-reduktionsplan 2021-2030 

1.000 kr. 2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  Ud- 

valg  

Flådestyring og GPS-

trackere  
900 200 200 200 200 200 200 200 200 200 TEU  

Medarbejder-

ressourcer til 

flådestyring  

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 TEU  

Kortlægning af 

placeringer, antal og 

typer af ladestandere  

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNU  

Kommunale/ 

semi-offentlige 

ladestandere  

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 TEU  

Offentlige 

ladestandere  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 MNU  

Ekstra deleelbiler  50 50 50 50 100 100 100 200 200 200 MNU  

Finansiel leasing af 

elbiler 
300 100 100 300 100 50 50 50 0 0 TEU 

Omstilling til ikke fossil 
drift af busser og 
specialkørsler  

250 250 3.250 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 TEU  

Indkøb af 

varmepumper  
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 TEU  
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Fortsættelse af ISP            TEU  

LED vejbelysning  0 0 0 0 0 5 5 5 5 7 TEU  

Grønnere kommunal  
adfærd (del af ekstra 

årsværk)  
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 MNU  

Informations møde for 

landbruget  
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 MNU  

Informations møder til 

virksomheder  
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 MNU  

Øvrig vidensdeling, 

pilotprojekter og 

information til borgere  
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 MNU  

I alt  7.915  6.815  9.815  10.465  10.315 10.270 10.270 10.370 10.320 10.322   

 

Initiativer hvor økonomi ikke kan estimeres  

Omstilling til ikke 

fossil drift af 

færger  

? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ØU  

Etablere VE-anlæg i  
Svendborg VE A/S 

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  TEU/ 

ØU  

Omstilling til ikke-

fossildrift af 

maskiner til drift af 

grønne arealer  

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  TEU  

 

 

Bilag: 
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Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030 med fokus       
på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af   

varmepumper og elbiler, herunder lade kapacitet – Alt. 2            Bilag 26 
 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune som virksomhed og geografisk område. 
I 2021 med fokus på Svendborg Kommune som virksomhed og følgende 
indsatser: 

- Kommunale ejendomme i Svendborg Kommune med naturgasfyr 
- Den kommunale bilpark.  

Overordnet 
beskrivelse 

Begrundelse 
I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som 
virksomhed være omstillet til 100% VE dermed være CO2-neutrale inden 
2030, og som geografisk område i 2040.  
 
Svendborg Kommune skal dermed reducere CO2-udledningen via 
udskiftning af varmekilder i kommunale ejendomme med 2.130 ton CO2 i 
2030, og omstilling af kommunens bilpark med 513 ton CO2 i 2030, i 
forhold til 2018.  
 
Reduktion på 900 ton CO2 i 2021 
Administrationen har beregnet, hvordan en reduktion på 900 ton CO2 i 
2021 med fokus på varmepumper og elbiler kan opnås. Det vurderes at 
reduktionen kan ske gennem en reduktion på 500 ton CO2 ved skift til 
varmepumper, 125 ton CO2 ved skift til elbiler og 10 ton CO2 ved skift til 
LED-vejbelysningen. Desuden antages det at fjernvarmen reducerer med 
300 ton CO2. Den samlede reduktion i 2021 anslås til 935 ton CO2 i 2021. 
 
Udskiftning til varmepumper: 
På nuværende tidspunkt vurderes det, at omkostningerne ved 
varmepumpedrift vil være på samme niveau som drift med gaskedel, og 
at der derfor ikke vil være afledte driftsbesparelser. Årsagen er, at 
kommuner ikke kan gøre brug af den reducerede elvarmeafgift, men skal 
betale den normale elafgift. Der pågår undersøgelser i forhold til en 
konstruktion, hvor etablering og drift af varmepumper varetages i et 
kommunalt ejet selskab, da elafgiften dermed reduceres.  
 
Administrationen bemærker, at Svendborg Kommune er i forvejen 
frontløber på varmepumpeområdet, da kommunen har relativt mange 
varmepumper sammenlignet med andre kommuner. Ikke desto mindre, 
vurderes det at være både omkostningsfyldt og teknisk vanskeligt at 
udskifte så mange naturgasfyr på én gang. Levetiden for en varmepumpe 
vurderes at være den samme, som for en gaskedel på ca. 15 år. Ved 
udskiftning af naturgasfyr svarende til en reduktion på 500 ton CO2 i 
2021 er det anslået, at cirka 21 naturgasfyr skal udskiftes. Det vil kræve 
udskiftning af nyere gasfyr, som stadig har en restlevetid. Desuden vil 
der være behov for tilkøb af konsulenthjælp for at nå udskiftningen på 
kort tid samt risiko for betydelige driftsproblemer i forbindelse med en 
hurtig implementering. Der vil desuden være store afledte omkostninger 
til indreguleringer og opsyn. Der er på nuværende tidspunkt planlagt 
udskiftning af 10 naturgasfyr årligt. 
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Omstilling af kommunens bilpark 
Hvis 58 af kommunens fossilbiler (leasede og ejede) udskiftes til elbiler i 
2020 og 2021 vil det resultere i en reduktion på 125 ton CO2 i 2021.  
Det anslås, at merudgiften til leasing af elbiler vil være cirka 20 øre/km 
ved 25.000 kørte kilometer årligt. Det vurderes at leasing af elbiler vil 
koste 300.000 kr. i 2021 og i gennemsnit 100.000 kr. i de efterfølgende 
år. 
Estimat for merudgift ved elbiler er baseret på oplysninger fra 
Kommuneleasing om merudgift i den samlede TCO (total cost ownership) 
ved operationel leasing. Vores leasede biler er leaset ved finansiel 
leasing, men det vurderes at merudgiften bør kunne sættes til 
nogenlunde det samme for finansiel leasing jf. Kommuneleasing.  
 
 
Administrationen foreslår flådestyring og GPS-tracking af kommunens 
bilpark svarende til 900.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i overslagsårerne. 
Dette vil kræve yderligere medarbejderressourcer svarende til 200.000 
kr. årligt. Det vil også være nødvendigt at kortlægge behov for placering, 
antal og typer af ladestandere, hvilket anslås til at koste 200.000 kr. i 
2021. Det anbefales at opsætte kommunale/semi-offentlige ladestandere 
for 5 mio. kr. 
 
De resterende initiativer fra CO2-reduktionsplanen 
Det er anslået at fjernvarmen bliver mere og mere CO2-neutral frem mod 
2030 jf. Regeringens målsætninger. Reduktionsplanen anslår at 
fjernvarmen reduceres med 200-300 ton CO2 årligt. Samme antagelse 
om en jævn fordeling af CO2-reduktionen er antaget ved elproduktionen. 
 

Behov/ønsker 

Der ønskes at en CO2-reduktion på i alt 900 ton, på virksomhedsniveau i 
2021, hvilket kræver investering i: 

- Varmepumper i den kommunale bygningsmasse. 
- Elbiler og ladestander til den kommunale bilpark. 

 
Derudover er det Svendborg Kommunes målsætning af være 100% 
omstillet til vedvarende energi som virksomhed i 2030 og i 2040 som 
geografisk enhed. Det giver CO2-reduktionsplan 2021-2030 bud på, 
hvordan vi når. 
 

Økonomi 

Varmepumper 
Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og 
udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.  
 
Det anslås, at udgiften til at overgå til varmepumper svarende til en CO2-
reduktion på 500 ton (udskiftning af cirka 21 naturgasfyr) i 2021 beløber 
sig til ca. 15 mio. kr. Derudover vil udskiftning af så mange naturgasfyr 
og opstilling af varmepumper kræve rådgiverbistand som vil løbe op i ca. 
3 mio. kr. Det er muligt, at låneoptage over 25 år til investering i 
varmepumper. Varmepumper indgår i dag i det Innovative energiSpare 
Projekt (ISP). Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved 
investering i varmepumper er meget høj (over 30 år). 
 
Der skal i udregningerne og i forbindelse med opførelsen tages forbehold 
for følgende: 

• Der skal findes et passende udeareal til varmepumpen, som kan 
afskærmes, hvor støjgrænsen og andre myndighedskrav kan 
overholdes  



Budget 2021  
Anlæg 2021 – 2024 

Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 107 af 145 
Acadre 19-25218 
 

• De præcise adresser og bygningernes stand kendes endnu ikke 
• Udgift til eventuel klimaskærm  

 
Elbiler 
Det anslås, at merudgiften til leasing af elbiler svarende til en CO2-
reduktion på 125 ton i 2021 (ved udskiftning af cirka 58 fossilbiler i 2020 
og 2021) vil være ca. 300.000 kr. og 100.000 kr. i de efterfølgende år. 
Desuden skal der investeres i flådestyring, GPS-trackere, 
medarbejderressourcer til flådestyring, kortlægning af ladestandere samt 
indkøb af flere kommunale/semi-offentlige ladestandere.  
 
Samlet udgift for reduktion på 900 ton CO2 
I alternativ 2 anslås udskiftning af varmepumper og elbiler til en samlet 
udgift på ca. 24,6 mio. kr. i 2021. Derudover kommer 100.000 kr. til 
offentlige ladestandere, 50.000 kr. til ekstra eldelebil, 250.000 kr. til 
omstilling af busdrift og specialkørsler og 200.000 kr. i afledt drift til 
medarbejderressourcer til flådestyring. Dette vil give en samlet CO2-
reduktion på 925 ton i 2021. 
 
I den samlede plan for alternativ 2 kommer der derudover udgifter til 
omstilling af busdrift, flere deleelbiler, offentlige ladestandere, LED-
vejbelysning, informationsmøder, vidensdeling/pilotprojekter/øvrig 
information.  
 
Alternativ 2 anslås til en samlet udgift på ca. 99 mio. kr. (inkl. alle 
initiativer) for perioden 2021-2030. 

Administrationen foreslår, at budgetmidlerne puljes, og at der 
afrapporteres årligt til Miljø- og Naturudvalget. CO2-opgørelserne for 
kommunen er dog forsinkede, så den reelle CO2-besparelse ses først ½ til 
1 år efter. CO2-reduktionsplan 2021-2030 er forankret i Miljø- og 
Naturudvalget, og koordinering på tværs af direktørområderne. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Alternativ 1: CO2-reduktionsplan 2021-2030 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

99 mio. kr.  2021-2030 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

Politisk beslutning – 
projektering 

Projektering 3.700 200 200 200 4.300

Politisk beslutning – udførelse

Udførelse 21.100 8.500 9.500 10.150 49.250

Færdiggørelse * 0

Samlet anlægsprojekt 0 24.800 8.700 9.700 10.350 53.550

Lånefinansiering -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -30.000

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag 675 855 1.035 1.215

Afledt drift 1.115 1.115 1.115 1.115 4.460

Samlede likviditet, netto 0 11.590 5.670 6.850 7.680 28.010

Økonomi

 

Investeringsoversigt for alternativ 2: CO2-reduktionsplan 2021-2030 med fokus på 900 ton i 2021 

1.000 kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Udvalg  

Flådestyring og GPS-

trackere  900 200 200 200 200 200 200 200 200 200 TEU  

Medarbejder-

ressourcer til 

flådestyring  

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 TEU  

Kortlægning af 

placeringer, antal og 

typer af 

ladestandere  

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MNU  

Kommunale/ 

semi-offentlige 

ladestandere  
5.000 3.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 TEU  

Offentlige 

ladestandere  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 MNU  

Ekstra deleelbiler  50 50 50 50 100 100 100 200 200 200 MNU  
Finansiel leasing af 

elbiler 
300 100 100 300 100 50 50 50 0 0  

Omstilling til ikke 
fossil drift af busser 
og specialkørsler  

250 250 3.250 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 TEU  

Indkøb af 

varmepumper  15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 0 0 0 0 TEU  



Budget 2021  
Anlæg 2021 – 2024 

Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 109 af 145 
Acadre 19-25218 
 

Rådgivningshjælp til 

varmepumper 
3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEU 

Fortsættelse af ISP            TEU  

LED vejbelysning  0 0 0 0 0 5 5 5 5 7 TEU  
Grønnere kommunal  
adfærd (del af ekstra 

årsværk)  
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 MNU  

Informations møde 

for landbruget  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 MNU  

Informations møder 

til virksomheder  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 MNU  

Øvrig vidensdeling, 

pilotprojekter og 

information til 

borgere  

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 MNU  

I alt  25.915 9.815 10.815 11.465 10.315 9.270 5.270 5.370 5.320 5.322   

 

Initiativer hvor økonomi ikke kan estimeres  

Omstilling til ikke 

fossil drift af 

færger  

? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ØU  

Etablere VE-anlæg i  
Svendborg VE A/S 

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  TEU/ 

ØU  

Omstilling til ikke-

fossildrift af 

maskiner til drift af 

grønne arealer  

?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  TEU  
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Jordfordeling indgår ifm. det Grønne Danmarkskort                     Bilag 27 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Udvalgte områder i hele kommunen. 

Overordnet 
beskrivelse 

Der afsættes en pulje til opkøb af jord til jordbytte og jordfordeling i 
forbindelse med realisering af Grønt Danmarkskort. 
 
Naturprojekter kan indebærer, at dyrkningsjord skal tages ud af 
produktionen og udlægges til naturudvikling. Det kan være vanskeligt for 
landmanden at afstå jorden, og her kan tilbud om at få andet jord i bytte 
(erstatningsjord) bane vejen for projektet. Kommunen vil således skulle 
købe andet jord, som ligger godt i forhold til den pågældende ejendom og 
så bytte denne jord med projektarealet. Et sådan jordbytte kan involvere 
flere ejendomme og vil da ske gennem en jordfordeling.  
 
Når projektet er gennemført, kan de tilbyttede arealer sælges igen og 
provenuet føres tilbage til puljen og bruges til en ny runde med 
jordbytte/jordfordeling i et andet projekt. 
 
Andre steder er behovet at skabe større og dermed mere rentable 
driftsenheder i naturområder. Her handler jordfordelingen om at 
landmændene bytter jord indbyrdes. 
 

Behov/ønsker Jordfordeling kan ofte være nøglen til at kunne gennemføre 
naturprojekter og dermed et godt og nødvendigt virkemiddel til at 
realisere Grønt Danmarkskort.  
 

Økonomi Den erstatningsjord, som skal købes, vil typisk være opdyrket. Staten 
regner pt. med en gennemsnitlig jordpris på 175.000,- kr. pr. ha. i 
Svendborg området. Med en pulje på 2 mio. kr. vil kommunen således i 
første omgang kunne erhverve omkring 11 ha. Med en pulje på 5 mio. kr. 
vil der i første omgang kunne erhverves omkring 28 ha.  
 
Der kan forventes et værditab, da der vil blive tinglyst restriktionen på 
projektjorden, inden den sælges.  
 
Her ud over kommer procesomkostninger. Hvis der er tale om jordbytte 
med en enkelt ejendom står kommunen selv herfor, og der vil være 
udgifter til berigtigelse (landinspektør og skøde). Hvis der er tale om en 
jordfordeling kan kommunen stå for planlægningen, mens det er 
Landbrugsstyrelsen, der berigtiger jordbytterne. 
 

Øvrige bemærkninger  Der er lang tradition i landbruget for at gennemføre jordfordelinger og 
staten har gode erfaringer hermed i forbindelse med f.eks. 
vådområdeprojekter og skovrejsningsprojekter. 

 
Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

2 mio. kr. / 5 mio. kr.  
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 500 500 500 500 2.000

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 0

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 500 500 500 500 2.000

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 500 500 500 500 2.000

Økonomi
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Borgernære Serviceområder 

Filippahuset sanering samt delvis genetablering og nedrivning            Bilag 28          

Projektbeskrivelse 

 

Fysisk location 
(adresse) 
 

 
Filippavej 64, 5762 Vester Skerninge 

 

Overordnet 
beskrivelse 
 

 
På baggrund af Lokaludvalgets indstilling besluttede Teknik- og 
Erhvervsudvalget den 5. marts 2020, at der blev udarbejdet et 
anlægsudvidelsestema til budgetforhandlingerne for 2021 for sanering og 
genetablering af en del af bygning og nedrivning af resten af Filippahuset 
såfremt at Hundstrup Borgerforening ønsker at overtage en del af huset. 
 
Udvalget besluttede herudover, at der til prisfastsættelsen skal indhentes 
tilbud på udgifter for sanering og genetablering af en del af bygningen, 
og en nedrivning af den resterende del af Filippahuset. 
 
Bygningen er beliggende på en 15.787 m2 grund, bestående af fire 
matrikler (19 c, 19d og 22b samt 18m, hvoraf de første tre matrikler er 
sam-matrikuleret). Selve bygningen er placeret på matrikel 19d, hvor det 
store grønne areal ligeledes er placeret.   
 
Det anbefales, at ejendommen sælges samlet således, at kommunen ikke 
står tilbage med en restejendom. Det vil dog være muligt at udstykke 
ejendommen og sælge den som to særskilte ejendomme, hvilket er 
forbundet med omkostninger, der ikke er medtaget her. 
 
Ved budgetforliget for 2019 er der indarbejdet, at indtægten ved et salg 
af Filippahuset skal medfinansiere projektet på Vestermarkskolen. 
Indtægten er estimeret til kr. 381.750. Det anbefales, at såfremt 
ejendommen sælges, er det med en minimumspris som sikrer 
realiseringen af det indarbejdede indtægtsbudget. 
 
I budgetforliget for 2020 blev Hundstrup Borgerforening tilbudt at 
overtage Filippahuset for 1 kr. Hundstrup Borgerforening ønsker 
imidlertid ikke at overtage Filippahuset, førend det er miljøsaneret. Dele 
af aktiviteter i ejendommen er eller har været rykket til andre lokationer, 
herunder Hundstrup Kro.  
 
Hundstrup Borgerforening har på deres hjemmeside haft en 
brugerundersøgelse i gang for at afdække behovet for lokaler og ønsker 
til anvendelse af område og bygninger. Det fremgik af hjemmesiden, at 
34 medlemmer deltog i undersøgelsen. Efterfølgende er der afholdt møde 
mellem Hundstrup Borgerforenings bestyrelse og Svendborg Kommune. 
På mødet orienterede kommunen om de muligheder der er for at 
Hundstrup Borgerforening kan anvende huset. Hundstrup Borgerforening 
ønskede på mødet, at der indhentes tilbud på følgende scenarier:  

 
1) Scenarie 1:  

Sanering og nedbrydning af bygning 1.  
Sanering og retablering af bygning 2+3. 
Baderummene genetableres ikke, men efterlades som råhus 
med installationerne. 
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Samlet anlægsinvestering: 5,3 mio. kr. 
 

2) Scenarie 2: 
Sanering og nedbrydning af bygning 3. 
Sanering og reetablering af bygning 1+2. 
Baderummene i bygning 2 og toiletter i bygning 1 
genetableres ikke, men efterlades som et råhus med 
installationerne.  
Der etableres kun ét køkken. 
Samlet anlægsinvestering: 5,9 mio. kr. 

 

3) Scenarie 3:  
Miljøsanering og nedbrydning af bygning 1+2+3 
Samlet anlægsinvestering: 2,7 mio. kr. 

 
Hundstrup Borgerforening har afholdt generalforsamling den 25. august 
2020, hvor de har truffet beslutning om, at de anmoder Byrådet om at 
afsætte midler til at gennemføre scenarie 1. 
 
Administrationen vurderer, at Svendborg Kommune har følgende 
muligheder for at imødekomme Borgerforeningens ønskede scenarie: 
 
1. Udleje ejendommen til erhvervsformål 
2. Råderetsaftale til Hundstrup Borgerforening 
 

 
Ad 1 Udleje ejendommen til erhvervsformål 
For at kunne udleje ejendommen til Hunstrup Borgerforening til 
forsamlingshus, skal der være tale om en overskydende bygning, som 
kommunen vurderer anvendt i kommunalt regi på et senere tidspunkt. I 
så fald skal lejen fastsættes til markedsleje. Den afledte drift vil indgå i 
lejen. 
Kommunal udgift: Pris for sanering og nedbrydning: Scenarie 1: 5,3 mio. 
kr. + ikke realiserbar salgsindtægt 0,4 mio. kr. = i alt 5,7 mio. kr. 

 
Ad 2 Råderetsaftale 
En råderetsaftale kan indgås med foreninger. Det fordrer, at der ikke 
drives erhverv fra den del af ejendommen, eksempelvis forsamlingshus 
el.lign., hvortil der er råderet, og at foreningens formål falder inden for 
Folkeoplysningslovens rammer. Driften af et forsamlingshus falder ikke 
inden for Folkeoplysningslovens rammer.  
 
Såfremt der skal laves en råderetsaftale, som er forenelig med 
kommunalfuldmagten, forudsættes det, at der ikke anvendes betydelige 
midler på sanering af ejendommen. I stedet kan der indgås aftale med 
foreningen om, at de selv forestår og bekoster udgiften til miljøsanering 
og genopretning af bygningen til deres formål. Dette kan evt. gøres ved 
hjælp fra fondsmidler, som foreningen kan søge. 

 
Det vil være i strid med Konkurrencelovens regler om 
konkurrenceforvridende støtte til private at give råderet til et 
forsamlingshus, idet et forsamlingshus udlejes til diverse private 
arrangementer.  
 
Alternative muligheder for at realisere bygningen 
Administrationen vurderer, at der ydermere er følgende muligheder, 
såfremt Hundstrup Borgerforenings ønske om scenarie 1 ikke kan 
imødekommes: 
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A. Bygning på lejet grund 
B. Salg af grund 
C. Salg af ejendom som den fremstår på nuværende tidspunkt 
 
Ad A Bygning på lejet grund 
Nedrive ejendommen, hvor den tomme grund udlejes til opførelse af ny 
bygning(er) på lejet grund. Lejeindtægten forudsættes at være til 
markedsværdi, hvilket vurderes til at udgøre en lejeindtægt på op til 
15.000 kr. pr. måned, svarende til 11,40 kr./m² årligt.  
Kommunal udgift: Pris for sanering og nedbrydning 2,7 mio. kr. + ikke 
realiserbar salgsindtægt 0,4 mio. kr. = i alt 3,1 mio. kr. 
Pris for ny bygning afhænger af, hvilke krav lejer har til bygningen, 
herunder størrelse og materialevalg.   
 
Ad. B Salg af grund 
Nedrive ejendommen og afhænde den til markedspris ved offentligt 
udbud. 
Kommunal udgift: Pris for nedrivning 2,7 mio. kr. + ikke realiserbar 
salgsindtægt 0,4 mio. kr. = i alt 3,1 mio. kr. 
Kommunal indtægt: Ny salgspris ukendt, idet det på nuværende 
tidspunkt ikke er muligt at sælge grunden iht. Kommuneplanen. I så fald 
skal der laves en lokalplan for området. 
 
Ad C Salg af ejendom i helhed 
Afhænde ejendommen som den er uden miljøsanering og ved offentligt 
udbud. I dette tilfælde vil det for en ny ejer være muligt at søge 
eksempelvis Landsbyfornyelsespuljen eller andre fonde om 
medfinansiering til sanering og istandsættelse, jf. § 38b i lov om 
byfornyelse og udvikling af byer.  
Der er ikke udarbejdet økonomi til dette scenarie, da en forventet 
salgsindtægt på ca. 0,4 mio. kr. vil modsvarer tidligere indarbejdet 
salgsindtægt, fra Budgetforlig 2019. 
 
Ved valg af løsning skal man være opmærksom på, at det kan være i 
konflikt med kommunalfuldmagt at anvende betydelige midler på en 
bygning, som ikke forudsættes anvendt i kommunalt regi. 
 
Mulighederne kan prøves ved Ankestyrelsen, men det forventes ikke, at 
vi vil få tilladelse til at anvende kommunale midler for efterfølgende at 
sælge ejendommen til en lavere pris end udgiften til sanering, og med 
den nuværende sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen vil et svar formentlig 
først foreligge i medio 2021. 
 

 

Behov/ønsker 
 

 
Ønskes bygningen anvendt er det nødvendigt at miljøsanere den, således 
at PCB-niveauet nedbringes til under 300 ng/m3, som er 
Sundhedsstyrelsens anbefaling. Herefter skal bygningen genetableres 
med henblik på anvendelse.   
 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 
 

Anlæg: fra 3,1 mio. kr. til 5,7 mio. kr. 
Drift: fra 0 kr. til -0,18 mio. kr.  

2021 
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Scenarie Ad 1 - Udleje ejendommen til erhvervsformål 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 5.682 0 0 0 5.682

Samlet anlægspro jekt 0 5.682 0 0 0 5.682

Samlede likviditet, netto 0 5.682 0 0 0 5.682

Økonomi

  

Scenarie Ad 2 – Råderetsaftale 

Der er ikke udarbejdet økonomi til dette scenarie, da det ikke forventes at have indvirkning på 
kommunens samlede økonomi. 

 

Scenarie Ad A - Bygning på lejet grund 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 3.082 0 0 0 3.082

Samlet anlægspro jekt 0 3.082 0 0 0 3.082

Afledt drift 0 -180 -180 -180 -540

Samlede likviditet, netto 0 3.082 -180 -180 -180 2.542

Økonomi
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Scenarie Ad B – Salg af grund 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 3.082 0 0 0 3.082

Samlet anlægspro jekt 0 3.082 0 0 0 3.082

Samlede likviditet, netto 0 3.082 0 0 0 3.082

Økonomi

  
 

Scenarie Ad C – Salg af ejendom som den fremstår på nuværende tidspunkt 

Der er ikke udarbejdet økonomi til dette scenarie, da en forventet salgsindtægt vil modsvarer tidligere 
indarbejdet salgsindtægt fra Budgetforlig 2019. 
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Affaldssorteringssystem i byrum                  Bilag 29 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg bymidte, zone 1 samt udvalgte områder i zone 2, Svendborg 
by med mange besøgende, f. eks. Christiansminde. 

Overordnet 
beskrivelse 

Udskiftning af affaldsstativer på veje, pladser og grønne områder med 
model, der giver mulighed for affaldssortering og eventuelt som 
intelligent model med solcelledreven affaldskomprimering. 
Affaldssortering i f.eks. 2 fraktioner glas/metal og restaffald.  
 

Behov/ønsker  

Økonomi Udskiftning af foreløbig 25-50 stativer, koster afhængig af model 1,2 mio. 
kr. 
Der vil være afledt driftsudgift til tømning. 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Der regnes med affaldssortering i 2 fraktioner, glas/metal og restaffald 
svarende til fraktioner, der kendes fra de private husholdninger. 

Øvrige bemærkninger  Det vurderes ikke som relevant at sortere i fraktionerne plastik, papir og 
madaffald. Der er pant på mange plastikflasker og papir og plastik vil ofte 
være tilsmudset af madrester. 
 
Der er besluttet prøveopstilling af 2 sæt reklamefinansierede 
affaldsstativer i Gerritsgade med sortering i 2 fraktioner, henholdsvis 
glas/metal og restaffald. Prøveperioden udløber 31. december 2020. 
 
Svendborg Kommune har i alt ca. 600 affaldsstativer på veje og grønne 
områder. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,6 mio. kr.  2021-2024 
 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.200 1.200

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 1.200 0 0 0 1.200

Afledt drift 100 100 100 100 400 

Samlede likviditet, netto 0 1.300 100 100 100 1.600

Økonomi
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Afledte udgifter i forbindelse med nyt indsamlingssystem for               

renovation (i de kommunale institutioner)            Bilag 30           

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Udvalgte bygninger, som Svendborg Kommune har driftsansvaret for. 

Overordnet 
beskrivelse 

Nødvendige anlægsarbejder ved udendørs affaldsgårde. 

Behov/ønsker Der er tidligere truffet politisk beslutning om en ny struktur for 
afhentning af dagrenovation, organisk affald og for 4 genanvendelige 
materialer.  
Der er afledte økonomiske konsekvenser ved udrulning af øget 
affaldssortering på alle skoler og institutioner i kommunen. 
Der vil blive behov for at ombygge og lovliggøre en række udendørs 
affaldsgårde ved forskellige institutioner, som ikke vil leve op til 
gældende myndighedskrav, når de nye sorteringsordninger udrulles. 
Udfordringen er, at der skal være plads til flere 
sorteringsenheder/containere, og det vil være en særlig udfordring på 
nogle institutioner pga. manglende plads. 
Affaldsgårdene skal leve op til sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige 
forhold.  
Det er endnu ikke besluttet, hvem der bliver renovatør af større 
containere over 770 liter. Vand og Affald gennemfører et udbud herom 
pt. Der skal efterfølgende være en dialog med renovatøren om mulige 
tømmefrekvenser mm. Jo færre tømmedage, des mere behov for plads til 
containere. Herefter skal alle skoler og institutioner gennemgås og 
vurderes. 
 

Økonomi Der er udarbejdet et prisoverslag over de enkelte investeringer fordelt pr. 
distrikt. 
 
Distrikt 1 520.000 

Distrikt 2 722.400 

Distrikt 3 705.500 

Distrikt 4 433.200 

Distrikt 5 1.007.020 

Distrikt Idræt 347.800 

Distrikt Soc./Ældre 669.400 

I alt  4.405.320 
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Specifikke 
kvalitetskrav 

Affaldsgårdene skal/vil leve op til gældende love og regler i henhold til 
bl.a. sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold. 

Øvrige bemærkninger  Investering til anlægsarbejder ved udendørs affaldsgårde blev også 
varslet ifm. budget 2020, hvor der blev bevilget 1,3 mio. kr. til indkøb af 
indendørs affaldsbeholdere. 
Det skal endvidere bemærkes, at administrationen nøje følger de 
politiske forhandlinger om en ny klimahandlingsplan, som kan komme til 
at indbefatte en endnu højere grad af sortering, og dermed også behov 
for et øget antal affaldsbeholdere, containere, større affaldsgårde mm. 
Der arbejdes derfor efter fremtidssikrede løsninger i forhold til 
affaldsgårdenes størrelser og placeringer. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: ca. 4,4 mio. kr.  2021 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.300 4.405 5.705

Færdiggørelse 0

Samlet  anlægspro jekt 1.300 4.405 0 0 0 5.705

Samlede likviditet, netto 1.300 4.405 0 0 0 5.705

Økonomi
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Tved Skole – Tilpasning af fysiske rammer                     Bilag 31 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Tved Skole, Skolevej 2, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Køb af pavillon, som i 2018 blev lejet for en 3-årig periode. 

Behov/ønsker Tved Skole blev i forbindelse med skolestrukturændringerne i 
2011 ændret til en skole for 0.-6. klasse, og blev i den forbindelse 
renoveret, så selve hovedbygningen fremstår i pæn stand. 
Skolen blev dimensioneret til 7 årgange a´2 spor, dvs. forventet 
14 klasser. 
Adskillige årgange har været større, så skolen i flere år har haft 
op til 18 klasser. 
I skoleåret 2018/19 betød elevtallet, at der blev 3 
børnehaveklasser, hvorfor en ny pavillon blev lejet for en 3-årige 
periode fra august 2018 – juli 2021. 
Fra skoleåret 2020/21 forventes 16 klasser, faldende til 14 klasser 
i skoleåret 2024/25. 
For at kunne rumme skolens elever har der de senere år været 
lejet 2 lokaler i Tvedhallen, som anvendes som klasselokaler. 
Imidlertid har man i hallen selv brug for disse lokaler (som 
cafeteria), som derfor min. 1 gang om måneden skal ryddes, samt 
i forbindelse med større begivenheder i øvrigt, fx valg, stævner 
mv. 
Lokalerne er derfor ikke optimale som klasse/stamlokaler, da det 
kræver en del ekstraarbejde at rydde dem jævnligt. 
Derudover huses skolens 2 børnehaveklasser i en mindre 
rødstensbygning ”Det røde hus”, beliggende ved siden af skolen, 
samt i en ældre pavillon, som stammer fra Storebæltsbyggeriet. 
Denne pavillon vil ikke på sigt kunne bevares, da den er i dårlig 
stand. 
Alle indskolingslokaler 0.-3. klasse dobbeltudnyttes, så SFO 
rummes i lokalerne om eftermiddagen. 
Derudover er der fra 1. april 2020 og fremadrettet besluttet 
forårsSFO på alle skoler, hvilket tillige kræver ekstra lokaler. 
Faglokaler: 
Skolen har behov for et større lokale til Natur og Teknologi, som 
rummes i et mindre lokale i den røde bygning med plads til ½ 
klasse. 
Håndværk og Design er etableret i det det tidligere sløjdlokale. 
Her er der ligeledes pladsudfordringer. 
Mangfoldige læringsmiljøer: 
I 2019 besluttede Børne- og Ungeudvalget en justering af 
specialstrukturen og godkendte Mangfoldige læringsmiljøer som 
overordnet pædagogisk ramme. 
Målsætningen er at flest mulige elever forbliver i almenmiljøet, og 
at skolerne tilpasser miljøet til eleverne. 
Der er derfor behov for lokaler til holddeling, og Tved Skole blandt 
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andet har lavet et forstærket indskolingstilbud, ligesom skolen 
gennem mange år har haft en familieklasse, hvilket også skaber 
behov for ekstra lokaler. 
Administrationen har opstillet to løsningsforslag, som kombineret 
med at skolen igen er 2-sporet kan opfylde skolens pladsbehov. 
Samtidig vil skolen have øges fokus på at bruge uderummet. 
Forslag 1 – færdigbygget pr. dec. 2021: 

• Den lejede pavillon frikøbes pr. 1. januar 2021. 
• Der tilkøbes 2 ekstra moduler pr. 1. januar 2021. 

Pavillon og ekstra moduler sammenbygges med den røde 
bygning. 
Lokalerne rummer herefter begge børnehaveklasser, 
forårsSFO og familieklasse og holddelingslokaler. 

• Der lejes et lokale i hallen i skoleåret 2020/21. 
• Håndværk og Design renoveres i eksisterende lokaler, 

inklusive inddragelse af udendørs toiletter. 
• Natur og Teknologilokale flyttes til hovedbygningen og 

etableres i et nuværende klasselokale. 
• Faglokalerne forventes færdigrenoveret inden udgangen af 

2021. 
• Storebæltspavillonen nedtages i foråret 2021 
• Der lejes 1 lokale i hallen i perioden 1. aug. 2020 -31. dec. 

2021. 

 
Forslag 2 – færdigbygget pr. dec. 2022: 

• Leje af pavillonen forlænges frem til 1. april 2022. 
• Den røde bygning udvides med en tilbygning, så den kan 

rumme begge børnehaveklasser, forårsSFO og 
familieklasse og holddelingslokaler.  
Byggeriet forventes færdig pr. april 2022. 

• Håndværk og Design renoveres i eksisterende lokaler, 
inklusive inddragelse af udendørs toiletter. 

• Natur og Teknologilokale flyttes til hovedbygningen og 
etableres i et nuværende klasselokale. 

• Faglokalerne forventes færdigrenoveret inden udgangen af 
2022. 

• Storebæltspavillonen nedtages i foråret 2021 
• De 2 lokaler i hallen lejes frem til 31. dec. 2022. 

For begge løsningsforslag gælder, at skolen ved brug af hhv. 1 og 
2 lokaler i hallen kan rumme alle klasser i ombygningsperioden, 
samtidig med at der bliver 2 klasser færre pr. august 2020. 
I de efterfølgende år udfases yderligere 2 klasser med 3 spor, 
hvorfor administration og skolens ledelse på baggrund af 
elevtalsprognosen vurderer, at der samlet vil være et passende 
antal lokaler fremadrettet. 
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Økonomi Forslag 1 fordrer at ”Storebæltspavillonen” fjernes og at den 
lejede pavillon fra 2018 frikøbes, samt at der sker et tilkøb af to 
yderligere moduler. Herudover vil der ske en tilretning af 
udearealer, legeplads med mere. 
Udgiften hertil er anslået til ca. 4,9 mio.kr  
Ombygning af Håndværk og Designlokale samt Natur og 
Teknologilokalet er anslået til ca. 1,9 mio. kr. 
Den samlede anlægsudgift for forslag 1 er på ca. 6,8 mio. kr. 
Forslag 1 fordrer herudover en øget årlig driftsudgift til leje og 
øget drift: 

 
Forslag 2 fordrer en udbygning af rødstensbygningen på 260 
kvadratmeter samt en tilretning af udearealer, legeplads med 
mere. Dette er anslået til 9,3 mio.kr  
Ombygning af Håndværk og Designlokale samt Natur og 
Teknologilokalet er anslået til ca. 1,9 mio. kr. 
Herudover vil en forlængelse af lejen af pavillonen fordre en 
deponi, da man vil gå udover lejeperioden på 3 år. Deponi er 
opgjort til ca. 1,3 mio. kr.  
Den samlede anlægsudgift samt deponi for forslag 2 er på 12,5 
mio. kr. 
Forslag 2 fordrer herudover en øget årlig driftsudgift til leje og 
øget drift: 

 
Hvis man ønsker at realisere forslag 2, vil det være muligt at søge 
ministeriet om lånoptagelsen af udgifterne på 1,3 mio. kr. til 
deponi i 2020.  
Dette vil dog fordre en øget driftsudgift på ca. 0,06 mio. kr. årligt 
fra 2021, til tilbagebetaling af lånet, som skal tillægges den øgede 
årlige driftsudgift til leje, og til øget drift. 

I 1.000 kr. 2021 2022 2023 
2024 og 

frem 

Leje -22 0 0 0 
Drift 95 164 164 164 
Samlet 73 164 164 164 

I 1.000 kr. 2021 2022 2023 
2024 og 

frem 

Leje 177 177 0 0 
Drift 76 184 192 192 
Samlet 253 361 192 192 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Forslag 1 - Anlæg: 6,8 mio. kr. Drift: 
0,073 – 0,164 mio. kr. 

Forslag 2 – Anlæg/Deponi: 12,5 mio. 
kr. Drift: 0,192 - 0,361 mio. kr. 

 
2021 - 2022 
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Forslag 1 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Anlægsudgifter 6.817 0 0 0 6.817

Samlet  anlægspro jekt 0 6.817 0 0 0 6.817

Afledt drift 73 164 164 164 565

Samlede likviditet, netto 0 6.890 164 164 164 7.382

Økonomi

 

 

Forslag 2 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Anlægsudgift 4.500 6.741 0 0 11.241

Deponi 1.300 0 0 0 1.300

Samlet  anlægspro jekt 0 5.800 6.741 0 0 12.541

Afledt drift 253 361 192 192 998

Samlede likviditet, netto 0 6.053 7.102 192 192 13.539

Økonomi
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Renovering af faglokaler på skolerne                      Bilag 32 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Folkeskolerne i Svendborg Kommune 

Overordnet 
beskrivelse 

Forslag om at øge puljen til renovering af faglokaler på skolerne med 1 
mio. kr. årligt. 
 

Behov/ønsker I perioden 2015-2018 var der afsat 2 mio. kr. årligt til renovering af 
faglokaler på folkeskolerne, i alt 8 mio. kr. 
 
Fra 2019 er der afsat 1 mio. kr. årligt. Dette beløb foreslås øget med 1 
mio. kr. årligt, så der igen samlet afsættes 2 mio. årligt til renovering af 
faglokaler. 
 
En del skoler fik renoveret faglokaler for de afsatte midler i 2015-2018. 
Her var der primært fokus på madkundskab og håndværk og design, som 
var nye fag.  
 
Blandt andet fik begge Ørkildskolens matrikler og Stokkebækskolen, afd. 
Gudme, nye madkundskabslokaler og Skårup Skole fik nyt fysiklokale og 
håndværk og designlokale. Midlerne rakte imidlertid ikke til at nå i mål 
med at renovering af alle faglokalerne. 
 
Da en gennemgribende renovering af et faglokale må påregnes at koste 
op mod 1 mio. kr., (blandt andet grundet udskiftning af fx ventilation) 
var der imidlertid ikke mulighed for at tilgodese alle behov for 
faglokalerenoveringer i den 4-årige pulje. 
 
Der er et fortsat behov for renovering, aktuelt især for natur og 
teknologilokaler, gymnastiksale og omklædningsfaciliteter, men også 
fortsat i håndværk og design samt enkelte andre fag.  
Stort set alle skoler har et eller flere lokaler, der trænger til renovering, 
undtaget Thurø Skole, som er næsten ny renoveret. 
 
På mange skoler er flere faglokaler slidte og pædagogisk utidssvarende, 
så en renovering omfatter både den fysiske ramme, men også ændret 
indretning. 
 
Ændrede undervisningsformer; praksisfaglighed, engineering, fokus på 
mangfoldige læringsmiljøer mv. har øget behovet for værkstedslignende 
faciliteter og muligheder for design- og præsentationsområder samt 
bedst større fleksibilitet i anvendelsen. 
 
Ved en øget pulje, så der er 2 mio. kr. til rådighed hvert år, er der 
mulighed for at igangsætte en løbende renoveringsplan, så alle skoler 
tilgodeses og får opdaterede fleksible faglokaler over en årrække. 
 
Ved nuværende og tidligere puljer til faglokalerenovering, ind tænkes de 
sammen med eventuelle øvrige renoveringsopgaver på skolerne, så bedst 
mulig synergi opnås – mest muligt for pengene. 
 
Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen, som vil medføre 
en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børne- og Ungeudvalget at 
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pege på en finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i 
forbindelse med den årlige frigivelse. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1 mio. kr. årligt 2021 og frem 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Samlet  anlægspro jekt 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Samlede likviditet, netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Økonomi
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Indvendig renovering af skolerne                                       Bilag 33 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Folkeskolerne i Svendborg Kommune 

Overordnet 
beskrivelse 

Forslag om at puljen til indvendig renovering af skolerne udvides med 1,0 
mio. kr. årligt. 

Behov/ønsker I budgetforhandlingerne for 2020 blev der afsat 1 mio. kr. årligt i 
perioden 2020-2023 til styrket indvendig vedligehold på skoler og 
dagtilbud. 
Skolernes andel heraf udgør ca. 700.000 kr. årligt, og er første år 
besluttet anvendt på Issø-skolen. 
 
I forbindelse med Covid-19 blev der desuden besluttet igangsættelse af 
forskellige renoveringsopgaver på skolerne. Arbejdet er planlagt udført 
fra sommerferien og frem i indeværende budgetår (2020). 
Imidlertid er der generelt et stort efterslæb på den indvendige 
vedligehold, hvor overflader som vægge, gulve, vinduer, døre mm. 
mange steder fremstår nedslidte og meget uensartede i materialer, 
farver og stil. 
Det foreslås derfor, at der afsættes en målrettet ramme til at løfte den 
indvendige vedligehold på kommunens skoler, så de fremtræder æstetisk 
præsentabelt og tidssvarende. Et sådant løft vil komme alle brugere af 
bygningerne til gode og medvirke til et større medansvar for lokalerne. 
 
Det foreslås derfor, at der yderligere afsættes en årlig ramme til 
skolernes indvendige vedligehold på 1 mio. kr. årligt. 
Det foreslås, at rammen udmøntes, så der årligt gennemføres relevante 
projekter på 1-2 skoler. 
De konkrete projekter udarbejdes i samarbejde mellem Center for 
Ejendom og Teknisk Service og Skole og Uddannelse. 
Der tages afsæt i CETS´s system for den bygningsmæssige tilstand, og 
planlægges i forhold til øvrige vedligeholdelsesopgaver på skolerne med 
henblik på at opnå bedst mulig synergi i arbejderne. 
Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen, som vil medføre 
en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børne- og Ungeudvalget at 
pege på en finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i 
forbindelse med den årlige frigivelse. 
De konkret projekter gennemføres i dialog med brugerne i lighed med 
øvrige anlægsprojekter. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1 mio. kr. årligt 2021 og frem 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Samlet  anlægspro jekt 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Samlede likviditet, netto 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

Økonomi
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Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne                     Bilag 34 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Folkeskolerne i Svendborg Kommune 

Overordnet beskrivelse I september 2019 blev overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige 
læringsmiljøer vedtaget af Børne- og Ungeudvalget. Målet er, at flest 
mulig elever skal undervises i almenmiljøet i den lokale folkeskole. 
Undervisningen skal afspejle de elever, der nu engang er.  
 
Et særligt element i arbejdet med er udvikle mangfoldige læringsmiljøer 
er de fysiske rammer, der både kan forstås som design, indretning og 
dekoration, indendørs og udendørs. 
 
Forskning viser, at fem forskellige elementer er centrale, når man skal 
designe, indrette og dekorere fysiske rum, der understøtter inkluderende 
læringsmiljøer: 

1. Udgangspunkt i pædagogiske intentioner og mål: Rummene 
indrettes med udgangspunkt i, hvad rummene skal kommunikere 
til børnene, hvilke aktiviteter rummene skal understøtte, og 
hvilke deltagelses- og udviklingsmuligheder børnene skal have i 
rummene. 

2. Flerfunktionelle rum og høj grad af fleksibilitet ift. 
anvendelse: Rummene indrettes, så de muliggør forskellige 
aktiviteter og imødekommer børnenes forskellige behov og giver 
alle deltagelsesmuligheder. Når plads er en begrænsende faktor, 
kan rummene indrettes på en måde, som giver mulighed for 
fleksibel benyttelse. 

3. Personlighed og børnene som meddesignere: De fysiske rum 
gives et personligt udtryk, så børnene identificerer sig med og 
føler tilhørsforhold til rummet. . 

4. Et passende niveau af kompleksitet og farver: De fysiske 
rum dekoreres med visuel stimuli (fx plakater mv.) og med 
balance i farvebrugen.  

5. Plads og adgang: Der er plads og let adgang til materialer, 
zoner i rummet og andre læringsrum, så alle børn kan bevæge 
sig rundt og interagere med hinanden på en hensigtsmæssig 
måde.  

 
Arbejdet med de fysiske rammer kan pege i flere retninger og 
understøtte flere pædagogiske og didaktiske elementer som fordybelse, 
god og tydelig klasseledelse og understøttelse af forskellige behov og 
læreprocesser hos eleverne.  
Konkret kan det fx være indretning af forskellige zoner fx beskedzone, 
læsezone, tavlezone til læreroplæg og fordybelseszone, der kan hjælpe 
eleverne til at forstå hvad der skal ske, og hvor. Det kan også være en 
proces, hvor eleverne inddrages med henblik på at personliggøre 
læringsmiljøet, så de i højere grad identificerer- og føler tilknytning til 
det. 
Som et sidste eksempel skal nævnes indretning af uderum med henblik 
på at understøtte undervisningsaktiviteter uden for klasseværelset.  
 
Kilde: Fysiske rammer – der understøtter inkluderende læringsmiljøer. 
UVM publikation 2019.  
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Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen, som vil medføre 
en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børne- og Ungeudvalget at 
pege på en finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i 
forbindelse med den årlige frigivelse. 
 

Behov/ønsker En pulje til arbejdet med at udvikle, designe og indrette de fysiske 
læringsmiljøer på skolerne.  
 

Økonomi 8 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022. 

Specifikke kvalitetskrav Det vil være op til den enkelte skole og skoles bestyrelse at beslutte, 
hvordan midlerne til udvikling af det fysiske læringsmiljø skal anvendes, 
men det vil være et krav, at skolen redegør for, hvordan de valgte 
løsninger peger ind i understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer.  

 
Bilagsmateriale, evt. 
link 

UVM’s temahæfte ’Fysiske rammer – Der understøtter inkluderende 
læringsmiljøer’ 
https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Temah%C3%A6fte%20-
%20Fysiske%20rammer.pdf 
 
Video fra Høsterkøb Skole med eksempel på, hvordan de virkningsfulde 
elementer kan omsættes til praksis.  
https://www.youtube.com/watch?v=jGAFEr484Ag 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

8 mio. kr.  2021-2022 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning –  

pro jektering 

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 4.000 4.000 8.000

Samlet  anlægspro jekt 0 4.000 4.000 0 0 8.000

Samlede likviditet, netto 0 4.000 4.000 0 0 8.000

Økonomi
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Bolighandlingsplan, udvidelse plejeboliger ældreområdet         Bilag 35 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Udvidelsen af plejeboliger skal foregå via til- og ombygning af 
eksisterende boligmasse  

Overordnet 
beskrivelse 

Den demografiske udvikling med flere +85 årige betyder, at der i 
Svendborg Kommune er behov for yderligere 40 plejeboliger frem mod år 
2025. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at bevare nuværende 
plejecenterstruktur, hvorfor udvidelsen skal foregå ved til- og ombygning 
af eksisterende plejecentre, hvilket vil minimere anlægsudgifterne. Det 
foreslås, at der startes med udvidelse med 10 plejeboliger i 2023 og 
yderligere 14 plejeboliger i 2024. 
Social- og Sundhedsudvalget vil følge udviklingen i demografien og 
plejeboligbehovet, hvorfor beslutning om eventuel yderligere udvidelse i 
2025 ikke besluttes endnu. Administrationen genberegner i januar 2021 
forventninger til behov for plejeboliger forud for budgetforhandlingerne til 
2022. 
 

Behov/ønsker Da der endnu ikke er taget beslutning om, hvilke steder til- og 
ombygning skal finde sted, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at 
udarbejde et egentligt detaljeret anlægstema. 

Økonomi Anlægsudgifterne til udvidelse med 24 plejeboliger via til/ombygning er 
anslået til 2,7 mio. kr. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

2.700.000  2023-24 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Færdiggørelse 2.700 2.700

Samlet  anlægspro jekt 0 0 0 2.700 0 2.700

Samlede likviditet, netto 0 0 0 2.700 0 2.700

Økonomi
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Udvidelse af handicapfaciliteter ved Christiansminde Strand         Bilag 36 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 

(adresse) 

Christiansminde Strand 

Overordnet 

beskrivelse 

Handicaprådet har forespurgt om, der kan etableres 
omklædningsfaciliteter til mennesker med handicap ved Christiansminde 
strand. Administrationen har på baggrund af drøftelserne i Handicaprådet 
udformet nedenstående anlægstema.  
 
På nuværende tidspunkt anvendes den anlagte kørestolsrampe til 
badende kørestolsbrugere ikke særlig meget, idet kørestolsbrugeren skal 
anvende sin egen kørestol. Dette er en almindelig kørestol ikke egnet til, 
idet den kan tage skade af at komme i havvand.  
 
En del af ønsket er, at der indkøbes en specialdesignet saltvandskørestol, 
som badende kørestolsbrugere kan låne.  
 
For at sikre personlige hjælpemidler i form af kørestole og lignende 
ønskes handicapfaciliteterne ved omklædningen i Christiansminde udvidet 
og opgraderet. Administrationen vurderer, at det kan ske ved en mindre 
ombygning af den eksisterende bygning, hvor det nuværende område 
med halvtag inddrages og integreres som en del af bygningen. Ved 
ombygningen opdateres hele bygningen, så den lever op til gældende 
regler, jf. Bygningsreglementet. 
 
Den udvidede bygning inddeles i to rum: et ulåst handicaptoilet med 
pusleplads samt et aflåst omklædningsrum til kørestolsbrugere. I 
omklædningsrummet vil det være muligt at ombytte sin personlige 
kørestol til den specialdesignede saltvandskørestol. Rummet forsynes 
med en lift, der kan anvendes ved skift fra personlig kørestol til 
saltvandskørestol. 
 
Der kan etableres en låseanordning, som sikrer, at det alene er 
kørestolsbrugere der får adgang til det område af handicaptoilettet, hvor 
kørestolen står aflåst. Låseanordningen administreres af et vagtselskab, 
som kan administrere brugerfladen via et frontpanel ved indgangsdør 
med kamera samt nogle forudbestemte kriterier. Derefter bliver brugeren 
tildelt en engangskode. Dette sikrer, at det alene er den person, som 
kørestolen er udlånt til, der får adgang til at returnere den. På den måde 
sikres det, at der ikke sker uhensigtsmæssige ombytninger og tyveri af 
kørestolsbrugerens egen kørestol, som står aflåst inde i 
omklædningslokalet.  
 
Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at opvarme hele året for 
at undgå fugt i bygningen. 
 
Driftsbudgettet er beregnet med udgangspunkt i, at vagtselskabet 
administrerer låsesystemet fra 1. april til og med efterårsferien. 
 

Behov/ønsker At få opgraderet og ombygget handicaptoilettet ved Christiansminde 
Strand til brug for udlån af specialdesignet saltvandskørestol beregnet til 
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badning. 

Økonomi Anlæg: 894.000 kr.  
- Anlægsudgifterne indeholder adgangskontrol, lift, kørestol, 

ombygning, undersøgelser, byggeansøgning mv.  
 

Øgede driftsomkostninger: 51.500 kr. årligt 
- De øgede driftsudgifter indeholder årligt udgifter til opvarmning, 

rengøring, adgangskontrol, vandforbrug, CTS service mv. 
  

Bilagsmateriale, evt. 

link 

Projektets samlede 

udgift og periode 

Anlægsudgift: 894.000 kr.  

Drift: 51.500 kr. årligt 

 

2021 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 894 0 0 0 894

Samlet anlægspro jekt 0 894 0 0 0 894

Afledt drift 52 52 52 52 208

Samlede likviditet, netto 0 946 52 52 52 1.102

Økonomi
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ABA-anlæg i dagtilbud               Bilag 37 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Dagtilbud i Svendborg Kommune 
 

Overordnet 
beskrivelse 

I Svendborg Kommune er der 36 dagtilbud. Ud af disse er 9 udstyret med 
ABA-anlæg. 
 
Det følger af Bygningsreglementets kap. 5, at der i forbindelse med 
byggeri skal anvendes brandsikring af bygningsafsnit, hvor personer ikke 
kan bringe sig selv i sikkerhed ved egen hjælp. Hovedparten af 
kommunes dagtilbud er bygget før denne bestemmelse, og er derfor 
lovlige i sin nuværende stand. 
 
Et ABA-anlæg beskytter mod brand døgnet rundt, og sikrer hurtig 
handling fra brandmyndighederne. På den måde sikres der hurtigere 
redning af mennesker i bygninger, og at omfanget af eventuelle 
brandskader minimeres, idet brandslukning hurtigere kan aktiveres. 
 
I tilfælde af, at et dagtilbud udsættes for omfattende brandskade, vil det 
betyde, at brugerne af dagtilbuddet skal genhuses i andre lokaler samt at 
der skal anvendes ressourcer på genopretning af dagtilbuddet. Det er 
administrationens vurdering, at det vil have en negativ indvirkning på 
børnenes og personalets trivsel og psykiske arbejdsmiljø, hvis de i 
tilfælde af brandskade er nødsaget til at blive genhuset. Endvidere 
vurderes det, at Svendborg Kommune ikke vil kunne genhuse 
dagtilbuddet et enkelt sted, men at de vil skulle genhuses på flere 
forskellige lokaliteter. Det kan skabe en utryghed for hhv. børn og 
personale, som vurderes at have en negativ indvirkning på hverdagen. 
  
Herudover vil det angiveligt have en mindre positiv indvirkning på 
forsikringspræmien, idet der vil gives en rabat pr. m², hvis bygningen er 
sikret med et ABA-anlæg. Rabatten vil dog langt fra kunne dække den 
afledte drift. 
 
Administrationen foreslår, at der i de resterende 27 dagtilbud etableres 
ABA-anlæg. Etableringen foreslås gennemført over en årrække.  
 

Behov/ønsker ABA-anlæg i de resterende dagtilbud. 
 

Økonomi Etablering af ABA-anlæg i de resterende 27 dagtilbud fordre en 
anlægsinvestering på 7,412 mio. kr.  
 
En etablering af 27 nye ABA-anlæg vil betyde en årlig drift på 0,675 mio. kr. 
og indeholder udgifter til internetopkobling, årligt myndighedstjek og 
eftersyn samt generel vedligehold mm. 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg: 7,412 mio. kr.  
 

Drift: 0,675 mio. kr. årligt 
 

2021 - 2023 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.471 2.471 2.471 0 7.412

Samlet  anlægspro jekt 0 2.471 2.471 2.471 0 7.412

Afledt drift 225 450 675 675 2.025

Samlede likviditet, netto 0 2.696 2.921 3.146 675 9.437

Økonomi

 

  



Budget 2021  
Anlæg 2021 – 2024 

Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 136 af 145 
Acadre 19-25218 
 

 

Ubetjent bibliotek – Svendborg              Bilag 38 

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Svendborg Bibliotek 

Overordnet 
beskrivelse 

Etablering af åbent ubetjent bibliotek. Det betyder at biblioteket har 
åbent og kan bruges af alle borgere fra kl. 7 til 22 alle ugens dage. 
Biblioteket vil være ubemandet i ydertimerne, betjening i nuværende 
åbningstid fastholdes. 
 

Behov/ønsker Der skal skabes tryghed for borgere ved at færdes på biblioteket i den 
ubemandede åbningstid. Der skal derfor udarbejdes retningslinjer og 
nudging greb for at færdes på biblioteket. 
 

Økonomi Anlægsudgifter: 
Indgangsaflæser Open+ kr. 62.000 
Videoovervågning kr. 140.000 
Etablering af nye døre, sikre døre (Gammel hovedindgang, gammel dør 
med rampe/IT området, gitter i hver ende af gangareal ved 
ekspedition/backoffice kr. 275.000 
AVDL Dør i børneafdelingen (branddør) Kr. 30.000 
Justering af lys kr. 5.000 
Tømre kr. 15.000 
Indretning og ændring af faglitteratur /reoler forkortes pga. 
videoovervågning kr. 25.000 
Dørlåse/låsesystem ved kontor (home) kr. 15.000 
Sikring og fastgørelse af PCér i det åbne rum. Kr. 10.000 
Markeringsbånd/nudging ved ekspeditionsområde og borgerguide kr. 
15.000 
 
Øget driftsudgifter: 
Rengøring (CETS) Kr. 30.000 
Lys/varme (CETS) kr. 25.000 
Tilkaldevagt/vagtordning Kr. 50.000 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Biblioteket har modtaget få henvendelser på, at der ikke længere er 
åbent om søndagen. 
Der kan anskues en fremgang i antallet af besøgende om lørdagen efter 
at der ikke længere er søndagsåbent. Dørtælleren viser, at Biblioteket har 
haft 21% flere besøg om lørdagen i perioden 1.1.2019 til 31.3. 2019 end 
i perioden 1.10.2018 til 31.12.2018. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

0,592 mio. kr.  Etablering og åbning fra 
forventet august 2021 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 592 592

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 592 0 0 592

Lånefinansiering 0

Finansiering - bibliotekets ramme -53 -105 -105 -105 -263

Afledt drift 53 105 105 105 263

Samlede likviditet, netto 0 592 0 0 0 592

Økonomi
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Indretning af lejemål til frivillighus             Bilag 39 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 

(adresse) 

Konkret lejemål placeret i bymidten 

Overordnet 

beskrivelse 

Frivillighusets nuværende lejekontrakt i Havnegade 3 udløber til august 
2022. Frivilligcenter Sydfyn og Frivilligrådet lejer lokalerne i forening. 
Svendborg Kommune yder tilskud til frivilligområdet, herunder til 
lejebetalingen og har bistået indgåelsen af lejekontrakten.  
De nuværende lokaler dækker ikke foreningernes behov for eksempelvis 
arrangementer og aktiviteter med større forsamlinger, og nogle 
foreninger fravælger huset på grund af den fysiske indretning (flere 
etager) og stand. Der er brugere, der oplever huset som lukket og svært 
at tilgå. 
 
Der er fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra det frivillige område 
og fra kommunen peget på et konkret alternativ til det nuværende 
lejemål. Det alternative lejemål er beliggende i bymidten, og der er her 
mulighed for leje af egnede lokaler (750 m2). Den årlige husleje 
finansieres af tilskud via § 18 midler, se også driftstemaet ”Styrkelse af 
det frivillige sociale område (§ 18)”, mens det vil være nødvendigt at 
afsætte et anlægsbudget til de nødvendige ombygninger for bl.a. at sikre 
tilgængelighed. 
 

Behov/ønsker At få opgraderet og ombygget lokalerne, så de egner sig til formålet, og 
så der sikres tilgængelighed. 

Økonomi Ombygning via kommunale anlægsmidler forudsætter, at det er 
kommunen og ikke Frivillighuset, der lejer sig ind i bygningen. Dette 
kræver deponering, hvilket vil kunne ske via modregning i opsagte 
lejemål i 2021 i Socialafdelingen. 
 
Anlæg: 870.000 kr.  

- Anlægsudgifterne indeholder sikring af handicaptilgængelighed, 
nedbrydning og ombygning af lokaler, mindre justering af gulve, 
tilretning af indretning, branddøre, etagedæk over trappe ved 
indgang, diverse malerarbejde, el- og VVS-tilretning, indretning 
af handicaptoilet, etablering af køkkenfaciliteter, IT/fiber, 
adgangskontrol/låse til 4 døre samt intern og ekstern rådgivning 
og byggesagsgebyr.  

Bilagsmateriale, evt. 

link 

 

Projektets samlede 

udgift og periode 

 

Anlægsudgift: 870.000 kr.  

 

2021 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 870 0 0 0 870

Samlet  anlægspro jekt 0 870 0 0 0 870

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 870 0 0 0 870

Økonomi
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Byudvikling 

Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade,              

Kattesundet og Gerrits gade                        Bilag 40 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Gågaderne (Klosterplads, klosterstræde, Møllergade, Hulgade, 
Kattesundet, Gerritsgade, Gåsetorvet) 

 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Svendborg gennemgår i disse år en rivende udvikling. Fokus er i høj grad på 
udviklingen af byens havn og de havnenære områder og med 
omdannelsen af Torvet. Med etablering af Den Grønne Tråd tog Svendborg 
et vigtigt skridt i retning af at binde by og havn sammen. 
 
Umiddelbart forestående er anlæg af 1. etape af Blå kant projektet samt 
omdannelsen af Frederiksgade og Klosterplads. Sidstnævnte 
anlægsprojekter markerer afslutningen på områdefornyelsesprojektet Liv i 
Min By. Disse tre anlægsprojekter igangsættes sensommeren 2020. 
 
Et grundlæggende princip i forskønnelsen af byens rum og pladser er 
således at styrke forbindelserne mellem by og havn samt at skabe 
sammenhænge på tværs af Svendborg bymidte. 
 
Som del heraf udgør renovering af bymidtens gågader en central opgave. 
Svendborg Kommune bidrager derigennem til at styrke helheden i byens 
arkitektur, hvor kvalitet prioriteres frem for kvantitet. 
 

Behov/ønsker Gågaderne i Svendborg bymidte er i dag præget af større delstrækninger 
med aldrende og utidssvarende betonfliser. For at bidrage til en samlende 
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forskønnelse af Svendborg anbefales det, at belægningen på disse gader 
etapevist erstattes med en ny gågadebelægning f.eks. af nordisk granit. Ny 
belysning, udskiftning af byinventar, samt plantning af træer hvor muligt, 
indgår som del af gågadeprojektet. 
 
En ny gågadebelægning skal understøtte Svendborgs historiske identitet og 
derigennem også understøtte sammenhæng by og havn. 
 
Der er endvidere en række konkrete krav til belægningen. Således skal den 
fremtidige gågadebelægning være handicapvenlig og skridsikker samt helt 
overordnet leve op til Svendborg Kommunes vedtagne kvalitetskrav.  
 
Endvidere skal gågadeprofilet diskret anvise zoner for udstilling, belysning, 
bænke mv. 
 
Etablering af ny gågadebelægning anbefales gennemført fordelt på to 
etaper.  
 
Første etape anbefales at omfatte: 

• Arealet ovenfor det ny trappeanlæg på Klosterplads* 

• Klosterstræde* 

• Møllergade I - delstrækning fra Brogade til Torvet 

• Møllergade II – delstrækning fra Torvet til Hulgade 

• Krøyers Stræde 

• Torvestræde (eksisterende granitbelægning sikres ift. 

tilgængelighed) 

Anden etape anbefales at omfatte: 
• Gerritsgade – delstrækning fra Skt. Nicolai Gade til Vestergade 

• Kattesundet  
 

Økonomi Gågade og Klosterplads 
Anlæg: 17,9 mio. kr. 
Drift: 162.000 kr. årligt  
Gennemført: 2021 - 2023. 
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Gågaderne vil få nye belægninger i eksempelvis nordisk granit. Belysning, 
beplantning og byinventar vil have samme kvalitetsniveau som realiseret i 
Den Grønne Tråd. 
 

Øvrige bemærkninger  *Omdannelsen af Klosterplads, som del af Liv i Min By projektet, omfatter 
etablering af et nyt trappeanlæg, der med plantning af træer og ny 
belysning giver mulighed for ophold. Trappeanlægget etableres i nordisk 
granit. Arealet ovenfor trappen indgår i projektet, men udbydes som 
option, og vil således udgå af anlægsprojektet, såfremt det ikke kan 
indeholdes indenfor projektets økonomiske ramme. Tilsvarende udbydes 
ny granitbelægning i Klosterstræde som option og forventes således også 
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udgå af anlægsprojektet pga. økonomiske begrænsninger. 
Granitbelægningerne ovenfor trappeanlægget på Klosterplads og i 
Klosterstræde udføres som gågadebelægning i nordisk granit.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg 17,9 mio. kr. 
Drift 162.000 kr. pr. år. 

 

 
2021 - 2023 

 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 2.000 500 500 0 3.000

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.310 3.235 9.355 0 14.900

Samlet anlægspro jekt 0 4.310 3.735 9.855 0 17.900

Afledt drift 30 67 162 162 421

Samlede likviditet, netto 0 4.340 3.802 10.017 162 18.321

Økonomi
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Byrum og adgangsvej ved SIMAC                  Bilag 41 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Byrum omkring SIMAC og adgangsvej til SIMAC 

 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Samtidig med den forestående realisering af SIMAC-projektet, som 
forventes at være klar til åbning medio 2022, er der behov for 
kommunale anlægsmidler til at realisere byrum, kajarealer og 
adgangsveje omkring Det Ny SIMAC. 
 

Behov/ønsker Projektet har til formål at udvikle og realisere funktionelle og attraktive, 
offentlige byrum samt at skabe en god kobling mellem SIMAC’s bygning og 
det omkringliggende byrum og kajareal.  
 
Administrationen arbejder ud fra principperne beskrevet i vinderforslaget 
for Det Ny SIMAC og har igangsat udarbejdelse af projektforslag for 
omlægning af den nuværende rundkørsel på Østre Havnevej og en 
adgangsvej til SIMAC omtrent i Nordre Havnevejs tracé.  
 
Projektet vil også omfatte de to stræder henholdsvis mellem Den Blå 
Lagune og SIMAC-bygningen og SIMAC-bygningen og Den Maritime 
Erhvervspark samt kajarealet syd for SIMAC, som en del af Den Blå Kant.  
 
SIMAC bygningens gulvniveau forventes at ligge højere end det 
eksisterende omkringliggende terræn. Projektet skal derfor udarbejdes, så 
det løser både kravene til klimasikring ved højvande og den relevante 
forbindelse mellem bygningen og konteksten med hensyn til funktioner, 
kvalitet i byrummet og tilgængelighed. Som led i projektforslagene vil det 
blive vurderet, om der er mulighed for en etapevis gennemførelse, såfremt 
det skulle vise sig, at der ikke i første omgang er økonomi til det samlede 
anlægsarbejde.  
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Økonomi Byrum og vej ved SIMAC 
Anlæg: 25,025 mio. kr. 
Drift: 149.000 kr. årligt 
Rente og afdrag: Stigende fra 105.000 kr. til 305.000 kr. årligt 
 
Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et 
naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. 
Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til 
havneområdet. 
 
Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til 
”havneinfrastruktur” (alt under vandet), ”adgangsinfrastruktur” og 
”oprensning” som vi kan låne hos KommuneKredit.  
 
KommuneKredit må ikke yde lån ”havnesuprastruktur” (bygninger, 
kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter ”havnesuprastruktur” 
kan finansieres via låneoptagelse i et pengeinstitut.  
 
Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan 
låne til hos KommuneKredit. 
 
Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til 
Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne 
anlægsudgift ved låneoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra 
kommunen.   
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

Byrummene ved SIMAC blive i samme kvalitetsniveau som Den Blå Kant 
første etape. 
 

Øvrige bemærkninger  I økonomien er indregnet at udgiften fordeles mellem SIMAC og 
Svendborg kommune. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlægsøkonomi 25,025 mio. kr. heraf 
forventes lånoptagelse 7,0 mio. kr. 

  
Drift stigende fra 0,254 til 0,464 mio. kr. 

pr. år.  
 

2021 - 2022. 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 2.500 1.000 0 0 3.500

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 5.500 16.025 0 0 21.525

Samlet anlægspro jekt 0 8.000 17.025 0 0 25.025

Lånefinansiering -2.333 -4.667 -7.000

Afledt drift – afdrag 0 105 315 315 735

Afledt drift 0 149 149 149 447

Samlede likviditet, netto 0 5.667 12.612 464 464 19.207

Økonomi
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Politikområde: Budgettema fra Venstres byrådsgruppe 

Forslag: Masterplan/handleplan for ”Liv i min landsby” – et boost til 

lokalområderne.  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Alle lokalområderne 

Overordnet 
beskrivelse 

Med udgangen af 2020 udløber anlægsprojektet for området mellem 
Svendborg by og havn ”Liv i min by”. Nu foreslås det at videreudvikle på 
konceptet med ”Liv i min landsby”!!  
 
Vedtagelse af den nye Udligningsreform i maj måned giver Svendborg 
Kommune en historisk økonomisk fremgang, og ikke siden 
kommunesammenlægningen i 2007 har vi haft så store muligheder som nu 
for at sætte kommunens mange lokalområder på dagsordenen og på de 
kommende års budgetter.  
 
Med beslutningen i 2017 om etablering af det nuværende §17,4 udvalg, 
”Lokaludvalget”, som bindeled mellem borgerne og det politiske niveau, er 
vi kommet langt og et væsentligt skridt nærmere bedre 
sammenhængskraft i hele kommunen. Derfor er det også nu, at et samlet 
byråd skal stå sammen og vise viljen til at understøtte og investere i 
bosætning og udvikling af kommunens mindre lokalsamfund, så vi kan 
bygge videre på det gode arbejde i ”Lokaludvalget”. 
 

Behov/ønsker Der udarbejdes en Master- og handleplan ”Liv i min landsby” med fokus på 
følgende: 
 

• Landsbyudvikling, landsbyfornyelse og landsbyforskønnelse 
• Nye fælles mødesteder 
• Sikring af skoleveje omkring kommunens landsbyskoler 
• Markedsføring af lokalområderne med det formål at tiltrække nye 

tilflyttere. 
 

 
 

Økonomi  

• Anlægspuljen i Lokaludvalget til lokale udviklingsprojekter hæves 
med 4,0 mio.kr. årligt, fra 2,0 mio.kr. til 6,0 mio.kr.  

• Udmøntning af jordforsyningskontoen til byggegrunde i 
lokalområderne 

• Der afsættes 0,3 mio.kr. til en forsøgsordning ”Flextur unge” fra 1. 
januar til 30. juni 2021 med gratis fleksible kørselsordninger 
mellem oplandet og Svendborg by for unge mennesker bosat i 
kommunens landområder. Der henvises til Mariager Fjord 
Kommune, som har afsat et lignende beløb til en lignende 
forsøgsordning i 2020.  

• Pulje til markedsføring af lokalområderne på årligt 0,2 mio.kr. 
 

Øvrige bemærkninger  Dette kan desuden ses i sammenhæng med udmøntning af den statslige 
Landsbyfornyelses-pulje fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Nyheder/2020/02/Fri-taxa-
goer-det-federe-at-bo-paa-landet 
 
https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Trafik-og-Veje/Trafik/Flextur-ung 
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Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlæg 4,2-4,5 mio. kr.  
 

2021-2024 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

Politisk beslutning – udførelse

Udførelse 4.500 4.200 4.200 4.200 17.100

Samlet anlægsprojekt 0 4.500 4.200 4.200 4.200 17.100

Samlede likviditet, netto 0 4.500 4.200 4.200 4.200 17.100

Økonomi
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Projektnavn: Varmtvandsbassin 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Endelig placering af varmtvandsbassin er ikke besluttet. 
 
En mulig placering kunne være: 

• Ved eksisterende svømmehaller på Ryttervej 70 eller ved 
Centrumpladsen 1 

• Bar mark  
 

Overordnet 
beskrivelse 

Etablering af nyt varmtvandsbassin i Svendborg Kommune 
 
 

Behov / ønsker Udvidelsesforslaget er et foreløbigt udkast og er under udarbejdelse. 
Forslaget udarbejdes på foranledning af Social og Sundhedsudvalget på 
baggrund af deres beslutning på udvalgsmødet den 8. juni 2016. 

Ønsket er et varmtvandsbassin bl.a. målrettet ældre og handicappede, 
som vil have et bredt forebyggende sigte.  

Ved træning i varmt vand vil man kunne lindre smerter og minimere 
risikoen for skader og belastning på kroppens led. Det betyder, at 
personer, der har vanskeligt ved at træne på land, kan træne deres styrke, 
bevægelighed, kondition, balance mv.  

Træning i vand kan have betydning for borgerens mulighed for at klare 
dagligdagsopgaver og kan således være medvirkende til at forebygge 
behov for hjælp. 

Behovsanalyse Der er i Svendborg Kommune aktuelt to varmtvandsbassiner, der kan 
bruges af blandt andet ældre og handicappede, i forhold til træning i 
bassin. Et i privat regi og et i tilknytning til Svendborg Idrætscenter/ 
Svendborg Svømmeland. 

Svendborg Idrætscenter oplyser, at der er efterspørgsel på ledige tider i 
varmtvandsbassinet i Svendborg Svømmeland. Varmtvandsbassinet har på 
nuværende tidspunkt en høj belægningsprocent, hvor vandtid til brug for 
fysioterapi, babysvømning, aftenskolebrug suppleret af få timer til offentlig 
benyttelse fylder tidsskemaet.  
 
Regionens beslutning (april 2016) om at fjerne tilskud til fysioterapeuters 
leje af bassintid forventes alt andet lige at medføre frigivelse af 6-8 timer 
ugentligt.  
 

Social- og Sundhedsudvalget har samtidig søgt midler til fortsat at 
understøtte træning i varmtvandsbassin, hvilket forventes at minimere 
effekten af regionens beslutning.   
 

Gymnastikhuset Vornæs er et privat varmtvandsbassin. Gymnastikhuset 
oplyser, at bassintid er efterspurgt og de vurderer, at efterspørgslen efter 
træning i varmtvandsbassin er stigende.  
 
Som opsamling vurderes det, at der er efterspørgsel på et yderligere 
kommunalt varmtvandsbassin. Det er dog ikke undersøgt, hvorvidt et nyt 
bassin vil kunne udlejes til foreninger i samme grad som det eksisterende.  
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Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Den bedst belyste placering er ved Svendborg Svømmeland på Ryttervej i 
tilknytning til det eksisterende varmtvandsbassin. Økonomi for anlæg af 
varmtvandsbassin er beregnet ud fra forhold på Ryttervej.  
 
Anlæg af varmtvandsbassin:  
 
Ryttervej: 

I forbindelse med behandling af sag vedr. anlæg af Sundhedshus i maj 
2015, bad Social- og Sundhedsudvalget CETS regne på, hvad det koster at 
udvide det eksisterende varmtvandsbassin på Ryttervej. 

CETS vurderer, at de eksisterende omklædningsrum ikke kan dække 
brugere af et nyt bassin og at der derfor er behov for omklædnings-
faciliteter i tilknytning til bassinet. 
 
En identisk udvidelse af det nuværende varmtvandsbassin på Ryttervej, er 
vurderet af CETS til at koste 19,0 mio. kr. (inkl. omklædningsrum)  
 
Dette indeholder en bygning på 300 br. m2 inklusiv kælder, som rummer 
omklædningsfaciliteter, varmtvandsbassin og teknikrum.  
 
De planlagte omklædningsfaciliteter opfylder tilgængelighedskravene 
svarende til de omklædningsrum, der er tilknyttet det nuværende 
varmtvandsbassin på Ryttervej. Det skal bemærkes, at der ikke er 
kapacitet til faciliteter, hvor omklædning foregår liggende.  
 
Der tages forbehold for, at udgifter forbundet med anlæg af 
varmtvandsbassin ved en anden placering eventuelt vil medføre yderligere 
omkostninger.  
 
Forbehold Centrumpladsen: 

Der er behov for nærmere undersøgelse af de økonomiske konsekvenser 
vedr.: 

• Tilgang til varmtvandsbassin, parkeringsmuligheder og eventuelt 
etablering af parkeringspladser 

• Lokalplan 
• Jordbundsforhold og jordbundsforurening  
• Eventuel ombygning af eksisterende forhold  
• Afklaring vedr. fremtidige forhold på Centrumpladsen 

 
Ovenstående liste er ikke udtømmende. 
 
Forbehold ved bar marks-projekt  
Der er behov for nærmere undersøgelse af de økonomiske konsekvenser 
vedr.: 

• Lokalplan 
• Jordkøb 
• Jordbundsforhold og jordbundsforurening 
• Etablering af p-pladser. 
• Eventuel ombygning af eksisterende forhold  
• Forsyning 
• Tilslutning 
• Fuldt teknisk anlæg 
• Personalefaciliteter 
• Modtagelse/reception 

 
Ovenstående liste er ikke udtømmende. 



Budget 2017  
Anlæg 2017 - 2020: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag 

Side 3 af 4 

 

 
Driften af varmtvandsbassin med offentlig adgang:  
Ved en placering ved eksisterende svømmehaller på Ryttervej eller 
Centrumpladsen vurderes de årlige driftsudgifter at være 836.264 kr. 
ekskl. moms. Det vurderes, at teknisk service, livreddere og reception er 
indeholdt Svømmehallernes normering.  
 
Ved bar marks-projekt vurderes de årlige driftsudgifter at være 1.728.291 
kr. eksklusiv moms. 
 
De forventede indtægter forbundet med etableringen af et nyt 
varmtvandsbassin er sat konservativt til 250.000 kr. årligt, men vil 
afhænge af den faktiske efterspørgsel.   
 

 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
19.000.000 kr. 

 
2017 - 2018 

 

Politikområde:   

Projektnavn: Varmtvandsbassin 

Ryttervej/Centrumpladsen 

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 9.500 9.500 0 0 19.000

Samlet anlægsprojekt 0 9.500 9.500 0 0 19.000

Øvrig finansiering 0 0 0 0 0 0

Afledte driftsudgifter 0 0 418 836 836 2.090

Afledte driftsindtægter 0 0 -125 -250 -250 -625

Samlede likviditet, netto 0 9.500 9.793 586 586 20.465

Økonomi
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Projektnavn: Varmtvandsbassin 

Bar marks-projekt

1.000 kr. Tidl. 2017 2018 2019 2020 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0 9.500 9.500 0 0 19.000

Samlet anlægsprojekt 0 9.500 9.500 0 0 19.000

Øvrig finansiering 0 0 0 0 0 0

Afledte driftsudgifter 0 0 864 1.728 1.728 4.320

Afledte driftsindtægter 0 0 -125 -250 -250 -625

Samlede likviditet, netto 0 9.500 10.239 1.478 1.478 22.695

Økonomi

 



TAKSTOVERSIGT TIL 1. BEHANDLING AF BUDGET 2021 

 

Det er obligatorisk, at der til budgetforslagets 1. behandling udarbejdes en takstoversigt. 
Efter gældende praksis er taksterne til 1. behandling beregnet på baggrund af det tekniske 
budget 2021, fremskrevet til 2021-priser og inklusiv afledte konsekvenser af 
kommuneaftalen.  

På områder, hvor der er sket en væsentlig ændring er dette efterfølgende kommenteret. 

 

Teknik- og Erhvervsudvalget: 

På Teknik- og Erhvervsudvalget er der følgende bemærkninger: 

For færger/lystbådehavne er der på nogle områder ikke gennemført takstforhøjelser i flere 
år, hvorfor takstforhøjelserne i 2021 vil dække over prisudviklingen for en flerårig periode, så 
det passer ind i områdets takst- og opkrævningsstruktur. 

Visse af taksterne på færgeområdet er endvidere fastsat efter ”landevej-princippet”. 
Kommunen modtager årligt et tilskud fra Indenrigsministeriet til dækning af 
takstnedsættelsen. 

 

Børne- og Ungeudvalget: 

DAGPLEJEN: 

Stigning over 1,1% skyldes primært færre børn i takstberegningen. 
 

KLUBBER: 

Stigning over 1,1% skyldes primært færre børn i takstberegningen.  
 

SFO: 

SFO taksten er foreløbig, da det er antallet af indmeldte børn pr. 5/9/2020 ligger til grund for 
den endelige takst. 
 

 

Social- og Sundhedsudvalget: 

Omsorgstandpleje og specialtandpleje:  

Pt. er taksten for 2021 anført svarende til 2020-taksten. Taksten fastsættes fra ministeriets 
side og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Taksten for 2021 vil fremgå af 
cirkulæreskrivelse, der udkommer omkring november 2020. 

 

Pensionisters betaling for madservice: 

Pt. er taksten for 2021 anført svarende til 2020-taksten. Taksten beregnes på baggrund af 
regnskabstal og taksten for 2021 vil fremgå senest ved. 2. behandlingen af budget 2021. 

 

Huslejer: 

Pt. er taksten for 2021 anført svarende til 2020-taksten. Taksterne vil løbende blive beregnet 
og vil senest ligge klar 1. oktober 2020. 

 



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2020 2021 2020-2021 LOV

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 ‰ 0,077 0,077 0,00%

Kommerciel servicevejvisning:

Gebyr for behandling af ansøgning efter medgået tid pr. time 690,00 690,00 0,00%
Der opkræves gebyr for den årlige græsslåning om skiltet kr./år 200,00 200,00 0,00%

*) 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. 62.575,00 63.351,00 1,24%
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig
vurderingspris pr. m2 i området (bebyggelses% under eller på 110 ) kr. 48.980,00 49.587,00 1,24%
I alt: kr. 111.555,00 112.938,00 1,24%
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt: kr. 55.777,50 56.469,00 1,24%

Anlægspris kr. 62.575,00 63.351,00 1,24%
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig
vurderingspris pr. m2 i området (bebyggelses% over 110) kr. 122.420,00 123.938,00 1,24%
I alt: kr. 184.995,00 187.289,00 1,24%
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt: kr. 92.497,50 93.644,50 1,24%

Betalt parkering
For 142 pladser i zone A 
Rådhusgården, Centrumpladsen, Teatergade, 
Fruestræde, Ramsherred.

For 444 pladser i Zone B
Voldgade, Frederikdgade, Jessens Mole og Hulgade

Parkeringstakst pr. time 
Zone A kr./time 15,00 15,00 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./år 400,00 400,00 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

*) TEU vedtog den 5. september 2019 ovenstående takst til parkeringskort til håndværkere, gældende fra 1. november 2019.
**) 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
2020 2021 2020-2021 LOV

Højestene: Svendborg - Skarø - Drejø ruten. Hjortøboen: Svendborg - Hjortø ruten.  
------------------------------------------------------------------------

Ordinære takster
27. juni - 31. august - begge dag inkl. 

De ordinære takster benyttes i perioden (skolernes sommerferie inkl. hele august.)

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 95,00 95,00 0,00%
Op til 2,5 m længde 95,00 95,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 190,00 190,00 0,00%
Over 5 m længde per 2,5 m 95,00 95,00 0,00%
5-turs kort 525,00 525,00 0,00%
Pendlerkort bil pr. mdr. 1260,00 1260,00 0,00%

Ikke fastboende:
Voksen 115,00 115,00 0,00%
Barn 4-15 år 60,00 60,00 0,00%
Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser) 490,00 490,00 0,00%
Rabatkort barn (5 dobbeltrejser) 230,00 230,00 0,00%
Cykler/knallerter 25,00 25,00 0,00%
Cykelanhænger 25,00 0,00 Udgår

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 115,00 115,00 0,00%
Op til 2,5 m længde 115,00 115,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 230,00 230,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 345,00 345,00 0,00%
Op til 10 m længde 460,00 460,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 575,00 575,00 0,00%
Op til 15 m længde 690,00 690,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 805,00 805,00 0,00%
Op til 20 m længde 920,00 920,00 0,00%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10 460,00 460,00 0,00%
Op til 15 m. lang, højde > 2,10 690,00 690,00 0,00%
5-turs kort 875,00 875,00 0,00%
20-turs kort 2100,00 2100,00 0,00%

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 230,00 230,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 460,00 460,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 690,00 690,00 0,00%
Op til 10 m længde 920,00 920,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 1.150,00 1.150,00 0,00%
Op til 15 m længde 1.380,00 1.380,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 1.610,00 1.610,00 0,00%
Op til 20 m længde 1.840,00 1.840,00 0,00%

Ekstrature med Højestene 7.000,00 7.000,00 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
2020 2021 2020-2021 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 Udgår
Barn 4-15 år 0,00 0,00 Udgår
Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 Udgår

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 95,00 0,00 Udgår
Op til 2,5 m længde 95,00 0,00 Udgår
Op til 5,0 m længde 190,00 0,00 Udgår
Over 5 m længde per 2,5 m 95,00 0,00 Udgår
5-turs kort 525,00 0,00 Udgår
Pendlerkort bil pr. mdr. 1260,00 0,00 Udgår

Ikke fastboende:
Voksen 75,00 75,00 0,00%
Barn 4-15 år 35,00 35,00 0,00%
Cykler/knallerter 15,00 15,00 0,00%
Cykelanhænger 15,00 0,00 Udgår

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 115,00 0,00 Udgår
Op til 2,5 m længde 115,00 0,00 Udgår
Op til 5,0 m længde 230,00 0,00 Udgår
Op til 7,5 m længde 345,00 0,00 Udgår
Op til 10 m længde 460,00 0,00 Udgår
Op til 12,5 m længde 575,00 0,00 Udgår
Op til 15 m længde 690,00 0,00 Udgår
Op til 17,5 m længde 805,00 0,00 Udgår
Op til 20 m længde 920,00 0,00 Udgår
Op til 10 m. lang, højde > 2,10 460,00 0,00 Udgår
Op til 15 m. lang, højde > 2,10 690,00 0,00 Udgår
5-turs kort 875,00 0,00 Udgår
20-turs kort 2100,00 0,00 Udgår

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 230,00 0,00 Udgår
Op til 5,0 m længde 460,00 0,00 Udgår
Op til 7,5 m længde 690,00 0,00 Udgår
Op til 10 m længde 920,00 0,00 Udgår
Op til 12,5 m længde 1150,00 0,00 Udgår
Op til 15 m længde 1380,00 0,00 Udgår
Op til 17,5 m længde 1610,00 0,00 Udgår
Op til 20 m længde 1840,00 0,00 Udgår

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) 55,00 55,00 0,00%

Affaldscontainer Stor 220,00 220,00 0,00%
Affaldscontainer Lille 55,00 55,00 0,00%
Skibscontrainer 220,00 220,00 0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 55,00 55,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 110,00 110,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 165,00 165,00 0,00%
Op til 10 m længde 220,00 220,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 275,00 275,00 0,00%
Op til 15 m længde 330,00 330,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 385,00 385,00 0,00%
Op til 20 m længde 440,00 440,00 0,00%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10 220,00 220,00 0,00%
Op til 15 m. lang, højde > 2,10 330,00 330,00 0,00%

Køretøjer - over 2,15 m bred
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%

Ekstrature med Højestene 7.000,00 7.000,00 0,00%
Ekstrature med Hjortøboen 3.500,00 3.500,00 0,00%

Stykgods:
0 kg - 200 kg 20,00 20,00 0,00%
201 kg - 500 kg 30,00 30,00 0,00%
501 kg - 1.000 kg 35,00 35,00 0,00%



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2020 2021 2020-2021 LOV

M/S HELGE

Lang tur, enkelt, voksen 70,00 70,00 0,00%
Lang tur, enkelt, barn 35,00 35,00 0,00%

Lang tur, dobbelt, voksen 140,00 140,00 0,00%
Lang tur, dobbelt, barn 70,00 70,00 0,00%

Kort tur, enkelt, voksen 35,00 35,00 0,00%
Kort tur, enkelt, barn 20,00 20,00 0,00%

Kort tur, dobbelt, voksen 70,00 70,00 0,00%
Kort tur, dobbelt, barn 35,00 35,00 0,00%

Instutionspris gældende for institutioner og foreninger hjemmehørende i Svendborg kommune (børn under 18 år).
Lang tur voksen i følgeskab med børn 35,00 35,00 0,00%
Lang tur barn 35,00 35,00 0,00%

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%
Kaffe 10,00 10,00 0,00%

Lystbådehavnene

Faste liggepladser i lystbådehavnene:
Svendborg - og Rantzausminde lystbådehavn og Trafikhavn Pr. kvadratmeter 170,00 173,00 1,76%

" - do -  Grundtakst 880,00 890,00 1,14%

Lundeborg Pr. kvadratmeter 120,00 120,00 0,00%
Lundeborg Grundtakst 2.300,00 2.300,00 0,00%

Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre Pr. kvadratmeter 149,00 151,00 1,34%
Skarø og Drejø
" - do -  Grundtakst 880,00 890,00 1,14%

Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø) pr. fod 972,00 985,00 1,34%
Indskud broer pr. fod 565,00 573,00 1,42%

Slæbested isætning eller optagning bomåbning/pr.gang 50,00 50,00 0,00%
Årskort (max. 40 bomåbninger) 850,00 900,00 5,88%
Kranløft Rantzausminde, selvbetjening 3/4 time 100,00 100,00 0,00%
Jolleplads på land (harmonisering) 1.425,00 1.450,00 1,75%

Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - fastligger øvrige havne 2.500,00 2550,00 2,00%
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn  op til 15 meter (50')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 6.000,00 6100,00 1,67%
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn  op til 20 meter (65')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 6.900,00 7000,00 1,45%
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn  op til 25 meter (80')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 7.800,00 7900,00 1,28%
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn  op til 30 meter (100')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter8.700,00 8850,00 1,72%
Overvintringstaskt i lystbådehavne - Ikke fastligger vinter 1/10 - 31/3 - periodiseres ikke 3.000,00 3050,00 1,67%
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - fastligger 1/4 - skoleferie el. skoleferie - 30/9 pr. md. Periodiseres ikke3.060,00 3100,00 1,31%
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 ikke4.000,00 4100,00 2,50%
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 20 meter (65')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter4.600,00 4700,00 2,17%
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 25 meter (80')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter5.200,00 5300,00 1,92%
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 30 meter (100')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter5.800,00 6000,00 3,45%

Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 15 meter (50')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 6.000,00 6100,00 1,67%
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 20 meter (65')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 6.900,00 7000,00 1,45%
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 25 meter (80')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 7.800,00 7900,00 1,28%
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 30 meter (100')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 8.700,00 8850,00 1,72%

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 0,00 Udgår
Gebyr for optagelse på rokeringsliste lystbådepladser 0,00 250,00 NY
Årligt rokeringslistegebyr 0,00 100,00 NY
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Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn
Både indtil 9 meter overnatning 210,00 215,00 2,38%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 240,00 245,00 2,08%
-         -           12 -   15 - overnatning 290,00 295,00 1,72%
-         -           15 -   20 - overnatning 340,00 345,00 1,47%
-         over  20 meter overnatning 440,00 450,00 2,27%
-         over 30 meter  overnatning 1.040,00 1050,00 0,96%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 440,00 450,00 2,27%
TS skibe Sydhavn (Træskibsbro, kaj 22 - 23) 0,00 0,00 0,00%
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 130,00 135,00 3,85%
Svendborg Billetten over 11,99 m 170,00 175,00 2,94%
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale overnatning 210,00 215,00 2,38%
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde) overnatning 0,00 0,00 0,00%

Afgift statsskibe pr. båd under 20 m 665,00 675,00 1,50%
Afgift statsskibe pr. båd over 20 m 1.095,00 1.110,00 1,37%

Marina-booking Gebyr for booking/reservation 0,00 75,00 Ny
Marinabookning lille plads 300,00 305,00 1,67%
Marinabookning stor plads 450,00 455,00 1,11%

Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde), Rantzausminde Lystbådehavn:
Både indtil 9 meter overnatning 190,00 195,00 2,63%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 220,00 225,00 2,27%
-         -           12 -   15 - overnatning 260,00 265,00 1,92%
-         -           15 -   20 - overnatning 310,00 315,00 1,61%
-         over  20 meter overnatning 440,00 445,00 1,14%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 440,00 445,00 1,14%
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 130,00 135,00 3,85%
Svendborg Billetten over 11,99 m 170,00 175,00 2,94%
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale overnatning 190,00 195,00 2,63%
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde) overnatning 0,00 0,00 0,00%

Gæstesejlere Lundeborg Lystbådehavn: Taksterne fastlægges ultimo august
Både indtil 9 meter overnatning 130,00 130,00 0,00%
-         mellem  9 og 10 meter overnatning 150,00 150,00 0,00%
-         -           10 -   11 - overnatning 170,00 170,00 0,00%
-         -           11 -   13 - overnatning 180,00 180,00 0,00%
-         -           13 -   15 - overnatning 200,00 200,00 0,00%
-         over  15 meter 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 190,00 195,00 2,63%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 220,00 225,00 2,27%
-         -           12 -   15 - overnatning 240,00 245,00 2,08%
-         -           15 -   20 - overnatning 290,00 295,00 1,72%
-         over  20 meter overnatning 440,00 445,00 1,14%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 440,00 445,00 1,14%
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 130,00 135,00 3,85%
Svendborg Billetten over 11,99 m 170,00 175,00 2,94%
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale overnatning 190,00 195,00 2,63%
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde) overnatning 0,00 0,00 0,00%
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Hjortø havn samt broer i Svendborg Sund: 

Alle længder overnatning - alle 100,00 125,00 25,00%
Lejrskoleskibe overnatning - alle 300,00 350,00 16,67%

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 3,90 3,95 1,24%
Pr. måned Pr. bruttoton, excl. moms 18,61 18,84 1,24%
ISPS facilitetsafgift pr. anløb Excl. moms 1.082,47 1095,89 1,24%

Fritidsfartøjer på erhvervskajer (Ingen eller minimal erhvervsmæssig brug)Skibslængde - løbende meter / pr.md. Inkl. Moms102,00 103,26 1,24%

Areallejetakster (taksterne er gældende pr. 1/4) 

Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 29,94 30,31 1,24%
Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 23,81 24,11 1,24%
Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 18,31 18,54 1,24%

Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4) 

Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 32,91 33,32 1,24%
Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 26,35 26,68 1,24%
Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 12,23 12,38 1,24%

Vareafgifter

Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b. Ton, excl. moms 21,74 22,01 1,24%
Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1. Ton, excl. moms 5,97 6,04 1,24%
Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a. Ton, excl. moms 8,48 8,59 1,24%
Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2. Ton, excl. moms 13,82 13,99 1,24%

Færgetrafik - vareafgift Kr./enhed-retur, excl. moms 68,60 69,45 1,24%
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 12.500,00 25,00%

Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe"
Ferskvand (minimum 10 ton) Ton, excl. moms 61,45 62,21 1,24%

El, midlertidig tilslutning kwt 3,75 3,80 1,33%
El, fast tilslutning kwt 3,15 3,19 1,27%

Lystbåde:
Båd på kaj (kun ifm. assistance fra havn) efter én uge pr. døgn 50,00 100,00 100,00%
Isætning af båd - egen vognmand - "slidtage gebyr" 0,00 200,00 NY

Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje" pr. påbegyndt time 905,00 916,00 1,22%

Mandskabsleje / trosseføring

Kranfører / håndværker pr. time 490,00 494,00 0,82%
Tillæg overtid 50% pr. time 245,00 248,00 1,22%
Tillæg overtid 100% pr. time 490,00 496,00 1,22%

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 1.080,00 1.100,00 1,85%

Miljø

Tømning af stor container m2 kontakt havnen
Tømning af lille container m2 kontakt havnen
Spildolie liter Kontakt havnen

Øvrige lejemål
Takst - udeservering / stadepladser - direkte 
tilknytning til det lejede m2/mdr. 0,00 0,00 0,00%
Takst - udeservering / stadepladser m2/mdr. 25,00 25,31 1,24%
Takst - arealleje (midlertidigt / gods) m2/mdr. 12,90 13,10 1,55%
Takst - Arrangementer - kommercielt m2/døgn 3,05 3,10 1,64%
Takst - Arrangementer - kommercielt - minimum m2/døgn 1.030,00 1043,00 1,26%
Takst - Arrangementer - Ikke kommercielt 0,00 0,00 0,00%

Rundbuehallen -Kommerciel dg 3.610,00 3655,00 1,25%
Rundbuehallen - Ikke Kommerciel dg 0,00 0,00 0,00%

Bølgen Pr. ½ døgn 250,00 260,00 4,00%
Bølgen pr. døgn 500,00 510,00 2,00%

Parkeringsplads mdr. 370,00 375,00 1,35%
Autocamperplads pr. dag 210,00 215,00 2,38%
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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) 275,00 275,00 0,00%
10 x pensionist 275,00 275,00 0,00%
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. 0,00 0,00 0,00%
Sportsbassin pr. time 0,00 0,00 0,00%
Svømmebane pr. time 0,00 0,00 0,00%
Varmtbandsbassin pr. time 0,00 0,00 0,00%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

TAKST TAKST VED

2020 2021 2020-2021 LOV

Svendborg Bibliotek:

Børn (under 16 år)*:

Overskridelse af lånetiden 10,00 10,00 0,0% x
1. hjemkaldelse efter 1 uge 55,00 55,00 0,0% x
2. hjemkaldelse efter 3 uger 55,00 55,00 0,0% x
3. hjemkaldelse efter 31 dage 120,00 120,00 0,0% x

Voksne

Overskridelse af lånetiden 20,00 20,00 0,0% x
1. hjemkaldelse efter 1 uge 120,00 120,00 0,0% x
2. hjemkaldelse efter 3 uger 120,00 120,00 0,0% x
3. hjemkaldelse efter 31 dage 230,00 230,00 0,0% x

* Alle skolebørn 0. - 10. klasse er fritaget for gebyr ved  for sen aflevering jf. Byrådets beslutning 29. januar 2019.

Svendborg Musikskole: Skoleår Skoleår
2020/2021 2021/2022

For de yngste:
Babyrytmik, 0-1 år*     md. 635,00 643,00 1,3%
Forældre Barn Rytmik, 1-4 år     md. 175,00 178,00 1,7%

Indskolingen
Musik, Leg og Bevægelse     md. 175,00 178,00 1,7%
Musikværksted     md. 317,00 321,00 1,3%

Soloundervisning
20 min.     md. 359,00 364,00 1,4%
25 min.     md. 452,00 458,00 1,3%
30 min.     md. 537,00 544,00 1,3%
40 min. (talentlinje)     md. 597,00 605,00 1,3%

Holdundervisning
Holdundervisning (2 elever sammen, 2*15 min.)     md. 310,00 314,00 1,3%
Familieundervisning 30 min.     md. 537,00 544,00 1,3%
Kor**     md. Gratis Gratis
Sammenspil i mindre grupper     md. Gratis Gratis
Sammenspil for elever der ikke er tilmeldt m.skole     md. 143,00 145,00 1,4%
Banddoktor     md. 317,00 321,00 1,3%
Orkester (min. 12 elever)     md. 143,00 145,00 1,4%
Hørelære     md. 87,00 89,00 2,3%

Andet 
instrumentleje     md. 131,00 133,00 1,5%
Copyright afgift - engangsudgift Pr. år 109,00 111,00 1,8%

* et modul à 12 gange. inkl. copyright afgift. 
** Der betales 200 kr. pr. halvår til administration, såfremt man ikke er tilmeldt anden undervisning i Musikskolen

Ovenstående takster er ikke momspligtige.



BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2020 2021 2020-2021 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. 205,00 205,00 0,00% x
jvf. lov om offentlig sygesikring §5 stk. 3.

Pas:
A-Pas (18-64år) stk. 628,00 628,00 0,00% x
B-pas (12-17 år) stk. 143,00 143,00 0,00% x
B-pas (0-11 år) stk. 115,00 115,00 0,00% x
C-pas (over 65 år) stk. 378,00 378,00 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. 140,00 140,00 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



Børne- og Ungeudvalget

FORÆLDRE- ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
BETALINGS- TAKST TAKST VED
ANDEL 2020 2021 2020-2021 LOV

Dagplejeplads:  
0 - 2 årige 25% pr.md i 11 mdr. 2.972,00 3.089,00 3,94% x

Vuggestueplads:
0 - 2 årige 25% pr.md i 11 mdr. 3.435,00 3.473,00 1,11% x

Børnehaveplads:
3 - 5 årige 25% pr.md i 11 mdr. 1.899,00 1.905,00 0,32% x

Forårs-SFO april - juli:
5 årige 25% pr.md i 3 mdr. 1.899,00 1.905,00 0,32% x

Frokostordninger 100% Pr. md i 11 mdr. 602,00 615,00 2,16% x

Klubber 
Svendborg Juniorklub 
  - Afdeling Holbøllsminde 20% pr.md i 11 mdr. 340,00 381,00 12,06% x
  - Afdeling Centrum 20% pr.md i 11 mdr. 340,00 381,00 12,06% x
  - Aften 100,00 100,00 0,00%

Skolefritidsordning 
Heldagsmodul 91,70% pr.md i 11 mdr. 1.707,00 1.753,00 2,69%
Formiddagsmodul 91,70% pr.md i 11 mdr. 737,00 757,00 2,71%



SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

TAKST TAKST VED

2020 2021 2020-2021 LOV

Tandplejen

Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 540,60 540,60 0,00% x

Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 2.014,50 2.014,50 0,00% x

Taksterne fastsættes fra ministeriet og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.Taksterne for 2021 vil fremgå af cirkuæreskrivelse senere på året.

Pensionisters betaling for madservice

Almindelig hovedret portion 51,75 51,75 0,00%
Lille hovedret portion 46,00 46,00 0,00%

Biret portion 15,75 15,75 0,00%

Hoved- og biret portion 67,50 67,50 0,00%

Frokostanretning portion 29,50 29,50 0,00%

Takster for madservice i 2021 er endnu ikke færdigberegnet, hvorfor 2020-taksten pt. er anført for 2021.

Dagcenter  kørsel  - tur/retur dag 37,00 37,50 1,35%

Betaling for serviceydelser på gæsteophold

(forplejningen) max. dag 128,00 129,50 1,17%

Pårørendeboliger dag 113,00 114,50 1,33%

Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden)

Aldersro: Boligareal i m²

Aldersro 10 6 75 4.800,20 4.800,20 0,00%
-               1, 7 76 4.866,39 4.866,39 0,00%
-              2, 3, 4, 5 81 5.196,18 5.196,18 0,00%

Aldersro   8 2, 7 59 4.019,34 4.019,34 0,00%
- 3, 4, 5, 6 62 4.216,70 4.216,70 0,00%
- 1, 8 71 4.818,76 4.818,76 0,00%

Aldersro   6 4 73 4.671,15 4.671,15 0,00%
- 2, 7 76 4.869,69 4.869,69 0,00%
- 3, 6 77 4.934,77 4.934,77 0,00%
- 1, 8 80 5.135,50 5.135,50 0,00%

Aldersro   4 St. 3, 4, 5 71 4.548,72 4.548,72 0,00%
- 1. sal, lejl. 4, 5, 6 71 4.548,72 4.548,72 0,00%
- 2. sal, 4, 5, 6 71 4.548,72 4.548,72 0,00%
- st. 2, 1. sal 3, 2. sal 3 76 4.877,41 4.877,41 0,00%
- 1. sal 1, 2, 2. sal 1, 2 77 4.942,48 4.942,48 0,00%

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 4.736,30 0,00%
- Lejl. 2, 3 64 4.664,00 4.664,00 0,00%

Lejl. 5-21 73 5.888,20 5.888,20 0,00%
Lejl. 22-28 - gæsteboliger 70 4.991,80 4.991,80 0,00%

Tingmarken Husleje ekskl. vand 67 4.712,94 4.712,94 0,00%

Caroline Amalie Vej 13

St. 1 St. lejl. 1 75 6.216,51 6.216,51 0,0%

St. 2 St. lejl. 2 61 5.053,82 5.053,82 0,0%

St. 3 St. lejl. 3 67 5.551,81 5.551,81 0,0%

St. 4 St. lejl. 4 58 4.804,82 4.804,82 0,0%

St. 5 St. lejl. 5 59 4.902,61 4.902,61 0,0%

St. 6 St. lejl. 6 63 5.235,80 5.235,80 0,0%

St. 7 St. lejl. 7 84 6.962,46 6.962,46 0,0%

St. 8 St. lejl. 8 71 5.884,16 5.884,16 0,0%

St. 9 St. lejl. 9 77 6.384,84 6.384,84 0,0%

St. 10 St. lejl. 10 55 4.560,90 4.560,90 0,0%

St. 11 St. lejl. 11 65 5.389,48 5.389,48 0,0%

St. 12 St. lejl. 12 64 5.306,10 5.306,10 0,0%

St. 13 St. lejl. 13 57 4.726,61 4.726,61 0,0%

St. 14 St. lejl. 14 67 5.591,74 5.591,74 0,0%

St. 15 St. lejl. 15 67 5.591,74 5.591,74 0,0%
1.1 1. sal, lejl. 1 60 5.369,82 5.369,82 0,0%
1.2 1. sal, lejl. 2 60 5.369,82 5.369,82 0,0%
1.3 1. sal, lejl. 3 62 5.549,38 5.549,38 0,0%
1.4 1. sal, lejl. 4 54 4.879,41 4.879,41 0,0%
1.5 1. sal, lejl. 5 60 5.381,10 5.381,10 0,0%
1.6 1. sal, lejl. 6 60 5.381,10 5.381,10 0,0%
1.7 1. sal, lejl. 7 56 5.043,43 5.043,43 0,0%
1.8 1. sal, lejl. 8 61 5.462,04 5.462,04 0,0%
1.9 1. sal, lejl. 9 66 5.880,64 5.880,64 0,0%
1.10 1. sal, lejl. 10 59 5.296,93 5.296,93 0,0%
1.11 1. sal, lejl. 11 55 4.962,49 4.962,49 0,0%
1.12 1. sal, lejl. 12 59 5.296,93 5.296,93 0,0%
1.13 1. sal, lejl. 13 57 5.129,71 5.129,71 0,0%
1.14 1. sal, lejl. 14 59 5.296,93 5.296,93 0,0%
1.15 1. sal, lejl. 15 57 5.129,71 5.129,71 0,0%
1.16 1. sal, lejl. 16 64 5.722,99 5.722,99 0,0%
2.1 2. sal, lejl. 1 - gæstebolig 43 3.590,36 3.590,36 0,0%
2.2 2. sal, lejl. 2 - gæstebolig 43 3.590,50 3.590,50 0,0%



SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2020 2021 2020-2021 LOV

Caroline Amalie Vej 13, fortsat
2.3 2. sal, lejl. 3 - gæstebolig 45 3.759,50 3.759,50 0,0%
2.4 2. sal, lejl. 4 - gæstebolig 37 3.089,87 3.089,87 0,0%
2.5 2. sal, lejl. 5 - gæstebolig 42 3.508,66 3.508,66 0,0%
2.6 2. sal, lejl. 6 - gæstebolig 45 3.759,50 3.759,50 0,0%

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 4.658,56 4.658,56 0,0%
Østergade 15D, E, F 65 4.962,25 4.962,25 0,0%

Kærvej 8 (tidl. Damgården) 8 65 4.992,56 4.992,56 0,0%
1, 7 66 4.998,27 4.998,27 0,0%

- 2, 4, 22 68 5.069,78 5.069,78 0,0%
- 9 69 5.142,44 5.142,44 0,0%
- 3, 10, 11 70 5.213,84 5.213,84 0,0%

- 5, 6, 13, 14, 15, 18 71 5.284,21 5.284,21 0,0%

- 12, 17, 23 72 5.354,47 5.354,47 0,0%
- 16, 20, 24 73 5.429,41 5.429,41 0,0%
- 19 74 5.498,56 5.498,56 0,0%

- 21 76 5.655,37 5.655,37 0,0%

Bjerreby Møllebakke Husleje ekskl. Vand 65 5.430,77 5.430,77 0,0%

Huslejestigningen skyldes primært udgifter ifm. renovation

Thurøhus: 

Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål 67 5.248,40 5.248,40 0,0%

Bergmannsvej 15 F Renoveret køkken 67 5.541,80 5.541,80 0,0%

Bergmannsvej 17 5, 12 58 4.591,12 4.591,12 0,0%

- 11 59 4.665,20 4.665,20 0,0%

- 2, 3, 6, 7, 23-29, 31 60 4.745,50 4.745,50 0,0%

- 1, 8, 10, 21, 30 61 4.825,80 4.825,80 0,0%

- 9 62 4.923,00 4.923,00 0,0%

- 32 63 4.980,20 4.980,20 0,0%

- 4,15-20, 22 68 5.393,20 5.393,20 0,0%

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%

Skovbrynet 3 Alle på 1. sal 57 5.254,92 5.254,92 0,0%

Alle i stueetagen 60 4.993,83 4.993,83 0,0%

Skovsbovej: 

Skovsbovej 103 B, H, E, M 60 5.225,45 5.225,45 0,0%

Husleje ekskl. Vand A, C, D, F, G, K, L, N 62 5.396,97 5.396,97 0,0%

Trappebæksvej 54-60
Huslejestigningen skyldes, at vand bliver en  del af huslejen.

8 lejemål 56 4.333,34 4.333,34 0,0%

Hyttebyen, Tipsvænget 61 4 lejemål 49 4.696,06 4.696,06 0,0%
1 lejemål nedlagt 31-07-2017 pga. brand. 

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%

Svendborgvej 16, Ollerup Plejecenter
16A, lejl.3.11, 16B, lejl. 3.10 54 4.807,92 4.807,92 0,0%

- 16A, lejl. 3.12 66 6.066,50 6.066,50 0,0%
- 16A, lejl.3.13 62 5.706,90 5.706,90 0,0%
- 16A, lejl.3.14 56 5.167,51 5.167,51 0,0%



ØKONOMIUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2020 2021 2020-2021 LOV

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. 1/1-18 450,00 450,00 0,00% X
Retsafgift minimum takst 300,00 300,00 0,00% X



ECO ‐ Nøgletal;  Regnskab 2019 og Budget 2020. Datakilder: ECO (VIVE) samt tabel FOLK1A fra Danmarks statistik. 

Ressourceforbruget på 19 
udgiftsområder

Befolkning pr. 
01.01.2020

Regnskab 2019 
til 

sammenligning

Svendborg 
Kommune 

B20

Sml.- 
gruppe B20

Region Syd 
R19

Region Syd 
B20

Hele 
landet B20

Svendborg vs. 
Region Syd 

(potentiale) B2020

Svendborg R19 vs. 
Region Syd R19 til 

sammenligning

Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 3.232 70.595 69.804 70.675 70.083 71.258 74.820 ‐4.698.927 1.655.213

Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 7.312 75.383 75.217 77.196 76.898 78.170 81.251 ‐21.592.336 ‐11.079.871

Tilbud til ældre, kr. pr 65+ årig 13.984 39.329 39.399 39.453 39.642 40.537 42.499 ‐15.909.540 ‐4.376.992
Kontanthjælp og 
arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 
17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige)

33.768 5.277 5.202 4.642 4.524 4.710 4.792 16.613.856 25.444.993

Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 33.768 1.993 2.104 2.150 2.364 2.365 1.988 ‐8.825.050 ‐12.532.869

Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 33.768 8.497 9.034 8.318 8.488 8.751 7.001 9.582.514 271.301

Personlige tillæg mv. pr. pensionist, 
65+ årig 13.984 491 479 473 467 470 486 121.568 329.877

Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 33.768 800 881 731 568 588 635 9.887.012 7.831.666

Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-
22 årig 14.678 11.217 11.248 11.881 10.650 10.457 10.410 11.605.509 8.312.879

Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-
64 årig 33.078 10.335 10.219 10.263 9.886 9.603 9.200 20.361.327 14.862.384

Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. 
pr. 18-64 årig 33.078 295 437 450 271 400 329 1.226.409 817.308

Revalidering, ress. forløb og løntilskud 
mv. pr.17-64 årig 33.768 5.281 5.768 5.083 5.436 5.510 4.378 8.711.824 ‐5.224.469

Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. 
pr. indb. 58.296 1.593 1.691 1.733 1.692 1.686 1.811 273.670 ‐5.771.304

Vejvæsen kr. pr. indb. 58.296 640 688 903 1.167 1.253 1.012 ‐32.924.808 ‐30.735.491

Redningsberedskab kr. pr. indb. 58.296 203 207 215 252 254 252 ‐2.710.235 ‐2.869.101

Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. 
lønpuljer,tjenestem.pension og interne 
forsikringspuljer)

58.296 6.135 6.767 6.564 6.787 7.029 6.254 ‐15.228.489 ‐38.033.581

Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-
17 årig 11.234 3.031 3.078 2.990 2.881 3.013 2.939 726.116 1.676.387

Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. 
kr.pr. indb. 58.296 4.779 4.817 5.173 5.314 5.439 4.934 ‐36.286.883 ‐31.153.924

Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 58.296 45 59 137 175 184 150 ‐7.309.959 ‐7.589.638

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 ganget med befolkningen i Svendborg.
Positiv værdi viser Svendborg kommunes relative merudgift (besparelses potientiale) ift. gennemsnittet for Reg. Syddanmark.

Du kan se udspecificeringer og forklaringer for de enkelte nøgletal på ECO's hjemmeside, som du finder ude til højre på følgende side: 

https://www.svendborg.dk/politik/noegletal

ECO analyse B20



Børnepasning
5.12

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 66.505 68.686 69.924 71.514 71.328 70.595 69.804
Smln.gruppen 61.961 63.464 63.683 66.025 67.339 67.387 70.675
Regionen 62.771 63.799 65.724 68.120 69.260 70.083 71.258
Hele landet 67.257 68.035 67.958 69.904 71.359 71.851 74.820
2020 priser
Svendborg Kommune 73.652 75.091 75.315 75.517 74.355 72.360 69.804
Smln.gruppen 68.619 69.382 68.592 69.721 70.195 69.072 70.675
Regionen 69.517 69.748 70.791 71.933 72.198 71.835 71.258
Hele landet 74.485 74.379 73.197 73.817 74.386 73.647 74.820

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, børnepasning
2014-2020 (2020 priser)
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Folkeskolen
6.12

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 72.008 72.164 72.858 74.597 76.952 75.383 75.217
Smln.gruppen 70.218 71.453 71.542 72.538 74.706 75.806 77.196
Regionen 70.642 72.760 72.560 74.040 75.726 76.898 78.170
Hele landet 74.755 75.742 75.765 77.433 78.856 79.811 81.251
2020 priser
Svendborg Kommune 79.746 78.893 78.475 78.773 80.217 77.268 75.217
Smln.gruppen 77.764 78.116 77.058 76.599 77.875 77.701 77.196
Regionen 78.233 79.545 78.154 78.185 78.938 78.821 78.170
Hele landet 82.789 82.805 81.606 81.767 82.202 81.807 81.251

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, folkeskolen
2014-2020 (2020 priser)
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Tilbud til ældre
7.12

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 40.272 41.597 41.305 41.935 39.032 39.329 39.399
Smln.gruppen 40.795 41.462 40.674 40.743 37.655 38.774 39.453
Regionen 40.197 40.329 40.284 40.726 39.125 39.642 40.537
Hele landet 42.951 42.781 42.742 43.038 40.363 41.491 42.499
2020 priser
Svendborg Kommune 44.600 45.476 44.490 44.283 40.688 40.312 39.399
Smln.gruppen 45.179 45.329 43.810 43.024 39.253 39.744 39.453
Regionen 44.517 44.090 43.390 43.006 40.785 40.633 40.537
Hele landet 47.567 46.770 46.037 45.447 42.075 42.529 42.499

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, ældreområdet
2014-2020 (2020 priser)
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Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
8.12

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 5.442 5.339 5.979 5.534 4.809 5.277 5.202
Smln.gruppen 4.675 4.530 4.941 4.446 4.226 4.461 4.642
Regionen 4.717 4.604 5.048 4.655 4.320 4.524 4.710
Hele landet 5.193 5.064 5.440 4.909 4.578 4.739 4.792
2020 priser
Svendborg Kommune 6.063 5.860 6.472 5.873 5.003 5.383 5.202
Smln.gruppen 5.208 4.972 5.348 4.718 4.396 4.550 4.642
Regionen 5.255 5.053 5.465 4.940 4.495 4.614 4.710
Hele landet 5.785 5.558 5.889 5.209 4.763 4.834 4.792

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
2014-2020 (2020 priser)

Ekskl. dagpenge og beskæftigelsesindsats vedr. forsikrede ledige
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Sygedagpenge
8.22

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 2.101 2.037 2.087 2.129 2.011 1.993 2.104
Smln.gruppen 2.375 2.160 2.164 2.182 2.178 2.194 2.150
Regionen 2.415 2.266 2.252 2.291 2.320 2.364 2.365
Hele landet 2.159 2.063 2.009 1.961 1.959 2.043 1.988
2020 priser
Svendborg Kommune 2.341 2.235 2.259 2.260 2.092 2.032 2.104
Smln.gruppen 2.646 2.371 2.343 2.315 2.266 2.237 2.150
Regionen 2.691 2.487 2.438 2.431 2.414 2.411 2.365
Hele landet 2.405 2.264 2.175 2.081 2.038 2.084 1.988

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sygedagpenge
2014-2020 (2020 priser)
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Førtidspensioner
8.32

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 7.705 7.680 7.725 7.883 8.057 8.497 9.034
Smln.gruppen 6.806 6.797 6.927 7.091 7.328 7.944 8.318
Regionen 7.580 7.594 7.637 7.734 7.921 8.488 8.751
Hele landet 6.095 6.036 6.056 6.121 6.266 6.710 7.001
2020 priser
Svendborg Kommune 8.583 8.429 8.361 8.365 8.382 8.666 9.034
Smln.gruppen 7.582 7.460 7.498 7.525 7.624 8.103 8.318
Regionen 8.445 8.335 8.266 8.208 8.241 8.658 8.751
Hele landet 6.790 6.625 6.555 6.495 6.519 6.845 7.001

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, førtidspensioner
2014-2020 (2020 priser)
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Personlige tillæg m.v.
8.42

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 538 510 469 468 455 491 481
Smln.gruppen 489 483 467 448 438 472 474
Regionen 492 477 463 452 435 467 472
Hele landet 497 492 474 456 452 480 487
2020 priser
Svendborg Kommune 600 560 507 496 473 501 481
Smln.gruppen 545 530 505 476 456 481 474
Regionen 549 523 501 480 453 477 472
Hele landet 553 540 513 484 470 489 487

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, personlige tillæg m.v.
2014-2020 (2020 priser)

400

450

500

550

600

650

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020

N
et

to
dr

ift
su

dg
ift

er
 p

r.
 p

en
si

on
is

t

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

400

450

500

550

600

650

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020

N
et

to
dr

ift
su

dg
ift

er
 p

r.
 p

en
si

on
is

t

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet



Boligsikring
8.52

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 768 825 829 830 823 800 881
Smln.gruppen 696 744 730 700 724 693 731
Regionen 533 576 584 588 587 568 588
Hele landet 603 632 620 618 626 626 635
2020 priser
Svendborg Kommune 856 905 897 880 856 816 881
Smln.gruppen 776 817 790 743 754 707 731
Regionen 594 632 632 625 611 580 588
Hele landet 671 693 671 656 651 638 635

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, boligsikring
2014-2020 (2020 priser)
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Børn og unge med særlige behov
8.62

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 9.676 10.298 10.749 12.101 11.601 11.217 11.248
Smln.gruppen 10.143 10.434 10.791 11.207 11.498 11.817 11.881
Regionen 9.497 9.749 9.537 9.906 10.223 10.650 10.457
Hele landet 9.321 9.551 9.589 9.817 10.183 10.467 10.410
2020 priser
Svendborg Kommune 10.716 11.259 11.577 12.779 12.093 11.497 11.248
Smln.gruppen 11.233 11.407 11.623 11.834 11.986 12.113 11.881
Regionen 10.518 10.658 10.272 10.460 10.657 10.917 10.457
Hele landet 10.323 10.442 10.329 10.366 10.615 10.728 10.410

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov
2014-2020 (2020 priser)
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Voksne med særlige behov
8.72

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 7.959 8.272 8.446 8.490 10.201 10.335 10.219
Smln.gruppen 7.711 7.874 7.783 8.081 9.583 10.076 10.263
Regionen 7.631 7.849 7.850 8.086 9.292 9.886 9.603
Hele landet 7.342 7.479 7.538 7.685 8.920 9.217 9.200
2020 priser
Svendborg Kommune 8.815 9.044 9.097 8.966 10.634 10.594 10.219
Smln.gruppen 8.540 8.608 8.383 8.533 9.990 10.328 10.263
Regionen 8.451 8.581 8.456 8.538 9.686 10.133 9.603
Hele landet 8.131 8.177 8.119 8.115 9.298 9.447 9.200

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov
2014-2020 (2020 priser)
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Tilbud til udlændinge
8.82

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 296 507 830 481 256 295 437
Smln.gruppen 312 533 731 318 280 368 450
Regionen 359 597 810 360 206 271 400
Hele landet 224 368 544 281 256 225 329
2020 priser
Svendborg Kommune 328 555 894 508 266 303 437
Smln.gruppen 346 583 787 336 292 378 450
Regionen 397 653 872 380 214 277 400
Hele landet 249 402 586 297 267 230 329

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, tilbud til udlændinge (nettodriftsudgifter)
2014-2020 (2020 priser)
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Revalidering, ressourceforløb og løntilskud m.v.
8.92

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 2.368 3.087 4.020 4.639 4.999 5.281 5.768
Smln.gruppen 2.539 3.233 4.040 4.395 4.644 4.941 5.083
Regionen 2.593 3.386 4.209 4.863 5.121 5.436 5.510
Hele landet 2.143 2.717 3.423 3.812 4.071 4.268 4.378
2020 priser
Svendborg Kommune 2.638 3.388 4.351 4.923 5.201 5.386 5.768
Smln.gruppen 2.828 3.549 4.373 4.664 4.832 5.040 5.083
Regionen 2.888 3.717 4.556 5.161 5.328 5.544 5.510
Hele landet 2.387 2.982 3.705 4.045 4.236 4.353 4.378

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv.
2014-2020 (2020 priser)
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Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
9.12

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 1.607 1.597 1.605 1.579 1.608 1.593 1.691
Smln.gruppen 1.632 1.594 1.619 1.638 1.644 1.723 1.733
Regionen 1.602 1.616 1.628 1.637 1.663 1.692 1.686
Hele landet 1.722 1.733 1.741 1.762 1.781 1.778 1.811
2020 priser
Svendborg Kommune 1.780 1.746 1.729 1.667 1.676 1.633 1.691
Smln.gruppen 1.808 1.743 1.744 1.730 1.714 1.766 1.733
Regionen 1.774 1.767 1.754 1.729 1.734 1.734 1.686
Hele landet 1.907 1.895 1.875 1.860 1.857 1.822 1.811

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
2014-2020 (2020 priser)
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Vejvæsen
9.23

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 46,2 47,9 39,4 44,2 45,6 45,0 48,2
Smln.gruppen 64,6 66,2 63,7 61,2 62,8 55,4 60,8
Regionen 60,7 62,6 62,3 65,4 69,8 61,1 65,4
Hele landet 79,8 78,8 78,3 78,6 79,1 74,0 83,1
2020 priser
Svendborg Kommune 51,2 52,3 42,5 46,7 47,5 46,2 48,2
Smln.gruppen 71,6 72,4 68,6 64,6 65,4 56,8 60,8
Regionen 67,3 68,4 67,1 69,1 72,8 62,6 65,4
Hele landet 88,4 86,1 84,3 83,0 82,5 75,8 83,1

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, vejvæsen pr. meter vej
2014-2020 (2020 priser)
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Redningsberedskab
9.32

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 179 170 167 160 161 203 207
Smln.gruppen 194 201 200 200 202 211 215
Regionen 259 262 258 253 257 252 254
Hele landet 225 231 240 237 238 242 252
2020 priser
Svendborg Kommune 199 186 180 169 168 208 207
Smln.gruppen 215 219 216 211 211 216 215
Regionen 286 287 278 268 268 259 254
Hele landet 249 252 259 251 248 249 252

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, redningsberedskab
2014-2020 (2020 priser)
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Administration
9.42

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Svendborg Kommune 5.849 5.690 5.911 6.076 6.252 6.135
Smln.gruppen 5.752 5.827 5.948 6.137 6.292 6.371
Regionen 6.049 6.127 6.326 6.556 6.703 6.787
Hele landet 5.441 5.542 5.639 5.792 5.874 5.935
2020 priser
Svendborg Kommune 6.478 6.221 6.367 6.416 6.518 6.288
Smln.gruppen 6.370 6.371 6.406 6.480 6.559 6.530
Regionen 6.699 6.699 6.813 6.923 6.987 6.957
Hele landet 6.025 6.059 6.074 6.116 6.123 6.083

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, administration
2014-2019 (2020 priser)

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer
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Administration
9.53

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Svendborg Kommune 8.524 8.720 8.723 8.859 8.907 9.090 9.239
Smln.gruppen 8.659 8.772 8.810 8.848 9.056 9.318 9.844
Regionen 8.775 8.963 9.018 9.184 9.373 9.630 10.155
Hele landet 8.338 8.439 8.512 8.785 8.972 9.238 9.686
2019 priser
Svendborg Kommune 9.330 9.422 9.304 9.310 9.176 9.244 9.239
Smln.gruppen 9.478 9.477 9.397 9.298 9.330 9.476 9.844
Regionen 9.604 9.685 9.618 9.651 9.656 9.793 10.155
Hele landet 9.126 9.118 9.079 9.231 9.243 9.395 9.686

Svendborg Kommune

Administrative udgifter i alt efter den kombinerede metode
2013-2019 (2019 priser)
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Sundhedspleje og tandpleje
9.62

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 2.690 2.694 2.748 2.869 2.992 3.031 3.078
Smln.gruppen 2.603 2.621 2.697 2.757 2.817 2.899 2.990
Regionen 2.534 2.594 2.653 2.720 2.762 2.881 3.013
Hele landet 2.582 2.609 2.662 2.725 2.799 2.838 2.939
2020 priser
Svendborg Kommune 2.979 2.946 2.960 3.030 3.119 3.106 3.078
Smln.gruppen 2.883 2.865 2.905 2.911 2.937 2.971 2.990
Regionen 2.806 2.836 2.858 2.872 2.880 2.953 3.013
Hele landet 2.860 2.853 2.867 2.877 2.918 2.909 2.939

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje
2014-2020 (2020 priser)
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Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
9.72

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 4.326 4.224 4.392 4.329 5.062 4.779 4.817
Smln.gruppen 4.346 4.430 4.474 4.451 4.879 4.981 5.173
Regionen 4.439 4.425 4.536 4.528 5.241 5.314 5.439
Hele landet 4.323 4.336 4.303 4.290 4.732 4.736 4.934
2020 priser
Svendborg Kommune 4.791 4.618 4.730 4.571 5.277 4.899 4.817
Smln.gruppen 4.813 4.843 4.819 4.700 5.086 5.105 5.173
Regionen 4.916 4.837 4.886 4.782 5.464 5.447 5.439
Hele landet 4.788 4.740 4.635 4.530 4.933 4.854 4.934

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
2014-2020 (2020 priser)
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Natur- og miljøbeskyttelse
9.92

2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020
Svendborg Kommune 35 79 68 74 51 45 59
Smln.gruppen 109 128 128 138 130 125 137
Regionen 152 170 160 175 186 175 184
Hele landet 135 140 139 136 141 135 150
2020 priser
Svendborg Kommune 38 86 74 78 54 46 59
Smln.gruppen 120 140 138 146 136 128 137
Regionen 168 185 173 185 193 180 184
Hele landet 150 154 150 144 147 139 150

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, natur- og miljøbeskyttelse
2014-2020 (2020 priser)
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Kontaktoplysninger 
Befolkningsprognosen 2020-2033 er udarbejdet af COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune. 

Spørgsmål til befolkningsprognosen kan rettes til: 

Mikkel Næsvang, Svendborg Kommune, mail: mikkel.nasvang@svendborg.dk 
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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 den kapacitetsmæssige planlægning; for eksempel klasse- og elevtalsprognosen på 

skoleområdet samt dagtilbudsområdet. 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 en række 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. Det bør bemærkes, at når 

der i befolkningsprognosen anvendes historiske data vedr. befolkningsudviklingen i 2019, så er der 

tale om opgørelser pr. 31.12.2019. Derfor forekommer der afvigelser ift. Danmarks Statistiks 

officielle befolkningstal som opgøres pr. 01.01.2020. 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 3 personer vedrørende den samlede udvikling i 2019. 
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Befolkningsprognosen 2019 – afvigelser og udvikling 
Som beskrevet ovenfor indgår der forskellige forudsætninger i befolkningsprognosen.  

Prognosens præcision afhænger derfor af, i hvor høj grad disse forudsætninger holder. 

Nedenstående tabel opsummerer de faktiske bevægelser for 2019 og sammenligner dem med 

prognosen for 2019, som blev udarbejdet for et år siden. 

 

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose. 
Bemærk: Tabellen viser forskellen mellem prognosen og faktisk udvikling i 2019, ikke udviklingen fra 2019-2020. 
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Som det kan ses af tabellen, så er den samlede udvikling for 2019 ikke så positiv som forventet. 

Ligesom sidste år, ligger tilflytningen til kommunen over fraflytningen. Samtidig har vi haft et 

fødselsunderskud på 191 personer, hvilket er større end forventet. Herudover har de danske 

kommuner gennemført en oprydning i CPR-registeret således at antallet af udrejste borgere nu er 

mere retvisende. Ovenstående betyder, at der i 2019 er registreret et relativt højt antal fraflyttede til 

udlandet, selv om mange af disse vedrører tidligere år. 

 

Dette giver samlet set et fald i folketallet på 300 personer i 2019. Den samlede udvikling er således 

mere negativ end ventet, og tallet dækker over flere underlæggende afvigelser. Primære afvigelser i 

prognosens antagelser er: 

 

 Flere døde: (forskel = 38) 

 Færre fødsler: (forskel = 49) 

 Flere fraflyttede (herunder udrejste borgere / CPR oprydning): (forskel = 177)  

 

Pr. 31.12.2019 var der i alt registreret 58.299 personer i Svendborg kommune, hvilket anvendes i 

prognosen som primo tal for 2020 (Danmarks statistiks officielle tal pr. 01.01.2020 er 58.296). 
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Befolkningsprognosens særlige fokusområder  
- udvikling i 2019 
 

Børnetallet er noget som kontinuerligt er i fokus, bl.a. på grund af den mere langsigtede udvikling, 

særligt ift. kapacitetsplanlægning og ressourceanvendelse. Nedenstående tabeller viser den faktiske 

udvikling, for de relevante aldersgrupper for dagtilbud og skoler, samt ældre. 
 

 
 Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 
 

Den samlede udvikling af de 0-16 årige i 2019 er 52 højere end forventet i prognosen. Som det kan 

ses, er der i 2019 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). I 2019 har Svendborg kommune endvidere haft en positiv flyttebalance i 

forhold til de 0-16 årige (børnefamilier). Kommunen har historisk haft en nettotilflytning af børn de 

senere år, hvilket ligeledes gør sig gældende for 2019. 
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For ældreområdet, som også er vigtigt i forhold til kapacitetsplanlægning og ressourcer, ses der som 

forventet en stigning i 2019. Især kommer der flere af de 75 til 84-årige. Dette hænger sammen 

med den generelt stigende levealder, samt at relativt store årgange tilkommer denne aldersgruppe. 

Den samlede udvikling af de 65 + årige i 2019, 14 lavere end forventet i prognosen. 

 

 
 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 2033. 
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Boligprogram 2020 - 2033 
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 2021 og 2025, bl.a. fordi en 

række almene byggerier forventes at ligge i disse år.     
 

 
  Data stammer fra Svendborg kommunes eget boligprogram.  
 

I perioden frem til 2033 forventes der i gennemsnit et årligt boligbyggeri på 155 boliger, fordelt 

primært på parcel-, række- og etagebyggeri. På baggrund af historiske data forudsættes der en 

tilflytning til nye boliger (husstandsstørrelse) på 3,00 pr. parcelhus, 1,96 pr. rækkehus og 1.98 pr. 

etagebolig.  

 

Som det kan ses i nedenstående graf, ligger forventningerne til de næste fem års nybyggeri, på 

niveau 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 ad 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 en stigende aktivitet på boligmarkedet. 

Det særlige for boligprogrammet er, at der er en stor mængde almene boliger planlagt i de næste 3-

4 år. Svendborg Kommune har givet tilsagn til disse boliger, som derfor med stor sandsynlighed 

bliver gennemført som planlagt.  
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 Data stammer fra Svendborg kommunes boligprogram 2020  
 

I befolkningsprognosen forudsættes der herudover, hvor mange personer der tilflytter de enkelte 

boligtyper, ligesom man vurderer 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 ca. 25 

procent, med nogle enkelte undtagelser. Visse områder ligger højere, og andre lavere. Dette er bl.a. 

gjort på baggrund af den historiske analyse af tilflytninger til nye boliger i områderne.  
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Mellemkommunal flyttebalance 
 
Mellemkommunal flyttebalance 2019 for de 0-16 årige 
Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i 
forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte. 
 
 

 
 
 
Der er alt i alt en nettotilflytning i 2019 på 180 personer for de 0-16 årige (I forhold til grafen over 
nettoflyttebalancen på side 7, så er der en lille difference på 4 personer grundet tidspunkt for 
dataudtræk). Figuren viser at der især er en positiv balance i forhold til København og Odense.  
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Mellemkommunal flyttebalance 2019 for de 17-64 årige  
Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i 
forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte. 
 
 

 
 
Der er alt i alt en nettofraflytning i 2019 på – 152 personer for de 17-64 årige. Der er især tale om 
en negativ balance i forhold til Odense og Århus kommuner.  
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Mellemkommunal flyttebalance 2019 for de 65+ årige  
Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i 
forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte. 
 
 

 
 
 
Der er alt i alt en nettofraflytning i 2019 på -8 personer for de 65+ årige. Generelt flytter den ældre 

del af befolkningen ikke særligt meget.  
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Befolkningsprognose 2020 - sammenfatning 
Samlet forventes der i prognoseperioden 2020-2033, en positiv vækst i folketallet. 

Det samlede folketal forventes at blive på 60.041 personer i år 2033, hvilket ligger godt 1700 

personer over det nuværende folketal. Befolkningsudviklingen forventes at være svagt stigende i 

hele perioden. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige 

aldersgrupper. 

 
 Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 2020 
 

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 udvikle sig 

stabilt til 17,9% i år 2033, da antallet stiger let fra 10.554 til 10.726, og da den samlede 

befolkning forventes at stige. 

 

 For de 17-64 årige (normalt betegnet ”de erhvervsaktive”), forventes et fald fra 33.771 i dag, 

til 32.036 personer i år 2033. Det betyder at denne aldersgruppe i år 2033 vil udgøre 53,4% 

af befolkningen, mod de 57,9% som de udgør i dag. 

 

 Den ældre del af befolkningen forventes modsat at stige i antal. Prognosen forudser at 

antallet af 65+ årige vil gå fra 13.984 i dag til 17.279 personer i år 2033. Således stiger 

andelen fra 24,0% til 28,8% af den samlede befolkning. 

 

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 Vestermarkskolens distrikt 

forventes at have et fald i befolkningen.  
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 Befolkningsgrundlaget fordelt på skoledistrikter (udvikling 2020-2033) 

 
 Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.  
”Udvikling” viser den forventede udvikling fra 2020-2033 
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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.  

 

Skoledistrikter i Svendborg Kommune 
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Sammenligning af befolkningsprognoser 
Nedenfor sammenlignes Svendborg kommune befolkningsprognose 2020, dels med sidste års 

prognose og dels med Danmarks Statistiks prognose fra 2019 (Danmarks Statistik har i skrivende 

stund (april 2020), endnu ikke offentliggjort deres prognose for 2020). 

 
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik 
Den BLÅ markering er den faktiske befolkning pr. 01.01.2020. Svendborg Kommune ramte således 300 personer for højt og 
Danmarks statistik ramte 377 for højt. Dette skyldes mestendels oprydning i CPR-registeret.  
 
 

 
 
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik 
 

Som det kan ses, ligger folketallet i 2020 prognosen, for alle årene, lidt under niveauet i sidste års 

prognose. Det skyldes primært, at udvikling i 2019 var mere negativ end ventet. Således falder 

estimatet fremadrettet en smule, da prognosen bygger på et gennemsnit for en årrække. Danmarks 

Statistiks prognose (2019) for folketallets udvikling, ligger nogenlunde på niveau med egen prognose 

for både 2019 og 2020.  
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Tema 2020: Vækst, balance og sundhedskrise  

 
Vækst og balance 
Den seneste tid har der været et stort fokus på kommende nybyggeri i Svendborg kommune, som 
forventes at ligge på et historisk højt niveau. Nybyggeriet indarbejdes i prognosen via 
boligprogrammet, men med hvilken gennemslagskraft disse boliger har på befolkningstilvæksten i 
prognosen kan man modelmæssigt justere på. Så udover en forbedring af den eksisterende 
boligmasse, så er det vigtigt at vurdere på byggeriets effekt ift. tilflytning.  
 
Der tages i prognosen udgangspunkt i en model, hvor boligbyggeriet vil have en ”moderat” 
betydning for tilflytning til kommunen, da denne vurderes mest realistisk. ”Befolkningsprognosen 
2020” peger således på en moderat stigning i befolkningstallet i Svendborg Kommune, hvilket bl.a. 
er et resultat af den forventede boligudbygning på over 2000 nye boliger i perioden.  
 
 
Sundhedskrise - COVID-19  
Befolkningsprognosen er udarbejdet primo 2020, og således beregnet uden der er taget højde for 
eventuelle COVID-19 konsekvenser, hvilket alt andet lige vil få indflydelse på bolighandler, mobilitet 
mv. 
 
Udenlandske flytninger 
Nedlukningen af Danmark og mange andre lande medfører naturligvis på den korte bane en 
voldsom opbremsning i flytninger eller vandringer mellem landene. I øjeblikket skyldes 
opbremsningen af udenlandske flytninger primært lukningen af grænserne, men med den 
økonomiske krise, som COVID-19 epidemien har medført, kan Corona-krisen få en længerevarende 
effekt i forhold til, hvor mange der vil vælge (eller have mulighed for) at flytte til Danmark fra 
udlandet fx. i relation til arbejde og uddannelse. (COWI 2020) 
 
Indenlandske flytninger 
De indenlandske flytninger afhænger blandet andet af de generelle konjunkturer i Danmark, idet 
udvikling i boligpriser og beskæftigelsesforhold samt boligudbygningen påvirker vores flytte- og 
bosætningsmønstre. (COWI 2020) 
 
Nye boliger 
Boligbyggeriet vil blive påvirket negativt af en økonomisk afmatning og en reduceret flytteaktivitet. 
Dermed vil de kommuner, der i de kommende år har forventninger om stor vækst som følge af 
massiv boligudbygning, risikere en kraftig opbremsning i boligbyggeri og befolkningstilvækst.  
(COWI 2020) 
 

Disse mulige afledte effekter kan have stor betydning for kommunens samlede prognose. Derfor vil 
der ekstraordinært blive fulgt op på udviklingen i september 2020, med særligt fokus på effekten af 
COVID-19 samt boligbyggeri og flyttemønstre. 
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Bilag: Udspecificeret befolkningsudvikling 
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1. Resumé 
Budgetproceduren for budget 2021 skal ses i lyset af et budget i balance, og hvor 
der er afsat en større, ikke disponeret ramme på anlægsbudgettet til investering i 
bl.a. havneudvikling, klimaforanstaltninger m.m.  
 
Primo 2020 forventes det, at forhandlingerne om en kommende udligningsreform 
skydes i gang, og målet er, at den skal have virkning fra og med 2021.  
 
De vigtigste elementer i budgetproceduren er følgende: 
 

• Rammestyring – udvalgene skal som udgangspunkt selv finansiere udgifter 
til realisering af nye tiltag, demografisk udgiftspres m.m. via omstilling og 
prioritering inden for udvalgets rammer. 

• Primo august vurderer Økonomiudvalget kommunens økonomiske situation, 
herunder behovet for udarbejdelse af eventuelt sparekatalog, når de 
økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL 
kendes. 

2. Indledning  
 
Svendborg Kommune er inde i en positiv udvikling. Kommunen har gennem de 
seneste år haft en positiv nettotilflytning, og kommunen oplever i disse år en øget 
byggeaktivitet og efterspørgsel efter nye boliger. Denne positive udvikling forventes 
at fortsætte de kommende år, hvor der er udsigt til at private investorer og 
boligselskaber vil bygge mange nye boliger i det sydfynske. Det er godt for beskæf-
tigelsen.  
 
De nye boliger forventes at være med til at tiltrække flere nye borgere, hvoraf 
mange er ressourcestærke borgere, som bl.a. kommer fra hovedstadsområdet. 
Tilflytterne tiltrækkes bl.a. af kommunens unikke natur, et kreativt og kulturelt 
miljø, og høj kvalitet på dagtilbuds- og skoleområdet. 
 
Budgetproceduren er tilrettelagt ud fra et budget 2020-23 i økonomisk balance. 
Balancen i det nuværende budget er dog betinget af flere forhold, som kan 
henføres til de årlige økonomiforhandlinger, hvor vi først kender svaret efter 
sommerferien.  
 
Budgetproceduren for budget 2021 er derfor tilrettelagt således, at 
Økonomiudvalget primo august får forelagt en økonomisk vurdering og på 
baggrund heraf vurderer, om der er behov for, at der op til de politiske 
forhandlinger i september eventuelt skal udarbejdes et sparekatalog. 
  

3. Økonomisk politik 
Byrådet har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for 
kommunens økonomi. Formålet med den økonomiske politik er at sikre at 
kommunens økonomi er sund og tilstrækkelig med et længere sigte. 
 
I kommunens økonomiske politik er fastlagt følgende målsætninger, som har til 
formål at sikre en grundlæggende sund økonomi i balance og med et flerårigt sigte.  
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Målsætningerne afspejler dels, at driftsoverskuddet skal kunne finansiere afdrag på 
kommunens gæld og kommunens investeringer ud over det niveau, der 
lånefinansieres, dels at likviditeten skal være tilstrækkelig til at imødegå udsving. 
 
Den økonomiske politik understøttes af følgende principper - både i 
budgetlægnings- og opfølgningsfasen: 
 
- Overholdelse af servicerammen - Undgå eventuelle sanktioner 
- Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen 
- Styringsparameter – Økonomiudvalget vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret 

budget 
- Budgetansvar – fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og 

rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides 
- Tidlig reaktion – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt 

tiltag til imødegåelse heraf, eller forslag til finansiering til politisk beslutning 
- Realistiske anlægsbudgetter – undgå store anlægsoverførsler mellem årene 

og øget præcision i skøn over forventet regnskab 
 

3.1 Det økonomiske udgangspunkt 
  
I nedenstående tabel er vist økonomiske nøgletal jf. det vedtagne budget 2020. 
 
Mio. kr.  2020 2021 2022 2023 

Driftsoverskud 133,4 135,6 180,2 179,0 

Gennemsnit kassebeholdning 110,3 83,9 80,4 95,3 

Nedbringelse af kommunens gæld 19,6 46,3 60,2 64,4 

Note: Driftsoverskuddet i 2021 er påvirket af udgifter til afholdelse af Landsstævne 
 
I hele perioden er der et stigende driftsoverskud, som dog ikke modsvares af en 
stigende likviditet, idet overskuddet anvendes til finansiering af anlægsudgifter og 
nettoafdrag på gæld.  
 
Balancen i det nuværende budget er ligeledes betinget af flere forhold, hvor der er 
tilknyttet væsentlige usikkerhedsfaktorer. Flere af disse kan henføres til de årlige 
økonomiforhandlinger, hvor vi først kender svaret efter sommerferien.  
 

 

� Likviditetstilskud: 3,5 mia. kr. kun for 2020. Tilskuddet udgør 54,1 mio. kr. for 

Svendborg Kommune, og er i 2021-24 budgetlagt med samme beløb. 

� Særtilskud: 10,0 mio. kr. kun for 2020, og er i 2021-24 budgetlagt med 

samme beløb. 

� Lån lav likviditet: 29,0 mio. kr. kun gældende for 2020, og er i 2021-24 

budgetlagt med samme beløb. 

� Udligningsreform: Forventes at gælde fra og med budget 2021, men der er 

stor usikkerhed om den afledte effekt for Svendborg Kommune.  

1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 130 mio. kr.   
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80 – 100 mio. kr. 
3. Nedbringelse af kommunes gæld 
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Jf. ovenstående er der knyttet stor usikkerhed til de årlige økonomiforhandlinger, 
som for Svendborg Kommune udgør over 90 mio. kr. årligt. Dette faktum gør, 
sammenholdt med at kommunen ikke har en økonomisk buffer i form af en stor 
kassebeholdning, at kommunens økonomi er sårbar ved uforudsete udgifter eller 
manglende indtægter. 
 
Det skal bemærkes, at der i Finansloven for 2020 bl.a. er afsat yderligere midler til 
indførelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, generel løft af 
folkeskolen, omsorg og nærhed i ældreplejen, ansættelse af flere sygeplejersker 
m.m. Svendborgs andel af de ekstra midler er pt. ikke afklaret. 
 

3.2 Behov for ekstra økonomisk beredskab? 
 
Udfaldet af de årlige økonomiforhandlinger er forbundet med stor usikkerhed, hvor 
finansieringstilskud, særtilskud, lånetilsagn og lån til lav likviditet kun meddeles for 
et år ad gangen. For Svendborg Kommune udgør det ca. 93 mio. kr. i 2020, hvilket 
også er budgetlagt for 2021-24. 
 
Hertil kommer at der er stor usikkerhed om omfanget af kommunernes 
medfinansiering af sundhedsvæsenet fra 2021, samt den afledte effekt i den 
kommunale udlignings- og tilskudsmodel, som følge af den igangværende 
oprydning af cpr.nr. i kommunernes folkeregistre. 
 
Reform af det nuværende tilskuds- og udligningssystem har været på vej af flere 
omgange, men på Christiansborg har der ikke været en politisk vilje/mod til at 
ændre ved de åbenlyse mangler, der er i den nuværende model.  
 
Regeringen har i sit lovprogram bebudet, at den vil fremsætte et lovforslag om en 
ændring af udligningssystemet i februar 2020. Hvis det holder, og Folketinget kan 
blive enige om en aftale inden sommer, vil ændringerne kunne træde i kræft fra og 
med 2021.  
 
En af de største usikkerheder for Svendborg Kommune ved en kommende udlig-
ningsreform er, hvorvidt det nuværende likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. videre-
føres og i hvilken form, idet Svendborg Kommune årligt modtager ca. 54 mio. kr.   
 
Set i lyset af at de store økonomiske usikkerheder der er knyttet til de kommende 
forhandlinger om kommuneaftalen for 2021, er budgetproceduren for budget 2021 
tilrettelagt således, at Økonomiudvalget primo august får forelagt en økonomisk 
vurdering. På baggrund heraf vurderer Økonomiudvalget om der til de politiske 
forhandlinger i september eventuelt skal udarbejdes et sparekatalog. 
 
I forbindelse med budget 2020 blev der afsat en udisponeret anlægsramme på 8,5 
mio. kr. i 2021, 20,5 mio. kr. i 2022 og 30,5 mio. kr. fra 2023. Rammen er bl.a. 
tiltænkt investering i havneudvikling, klimaforanstaltninger m.m. 
   

3.3 Effektivisering 
 
Svendborg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at 
effektivisere kommunen for at tilpasse sig faldende indtægter og øgede udgifter 
samtidig med, at der har været behov for at skaffe finansiering til investering i 
velfærd og fastholdelse af serviceniveauet.  
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I henhold til kommunens effektiviseringsstrategi tilgår effektiviseringsgevinsterne 
som udgangspunkt udvalgene/områderne, og medgår til finansiering af nye tiltag, 
udmøntning af budgetreduktioner m.m. inden for udvalgets område. 
 
Siden 2010 har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt 
effektiviseringskrav på 0,25 pct., som fra 2014 er øget til 0,35 pct., hvortil kommer 
udgiftsreduktion via strukturændringer, effektiviseringspuljer mv. 
 
Direktionen anbefaler, at den nuværende effektiviseringsprocent fastholdes for 
perioden 2021-23, og videreførelse til 2024 indgår i det tekniske budget. 
 
I kommuneaftalen for budget 2020 har KL og regeringen aftalt, at der fortsat skal 
være stor fokus i kommunerne med at skabe og hjemtage effektiviseringsgevinster, 
og at disse gevinster forbliver i den enkelte kommune og skal bidrage til at 
videreudvikle den borgernære velfærd. 
 
Gevinsterne skal bl.a. realiseres via administrative effektiviseringer, indkøb, 
digitalisering, automatisering m.m. Det er der som sådan ikke noget nyt i, idet 
kommunerne gennem mange år har arbejdet med at effektivisere driften, men det 
nye er, at der løbende skal ske en opfølgning på dette arbejde. 
 

3.4 Rammestyring 
 
Kommunens budgetlægning tager udgangspunkt i rammebudgetteringsmodellen, 
som er kendetegnet ved, at det samlede budget opstilles ud fra den økonomiske 
formåen i kommunen – ”hvad har vi råd til”. Økonomiudvalget er ansvarlig for 
kommunens samlede budget (ramme), mens fagudvalgene er ansvarlige for deres 
egen ramme. 
 
Fagudvalgene har stor handlefrihed inden for deres egen ramme, men under 
forudsætning af at rammen ikke overskrides. Dette gælder dels ved udarbejdelse af 
næste års budget, og dels ved den efterfølgende budgetopfølgning, hvor 
budgetoverholdelse af rammen er en vigtig forudsætning. 
 
Økonomiudvalget skal ikke gå i detaljer med udvalgenes forslag, men kan 
koncentrere sig om at skabe balance i kommunens samlede økonomi bl.a. på 
baggrund af fagudvalgenes forslag til udvidelses- og reduktionsforslag. 
 
Rammebudgettering kræver, at Økonomiudvalget løbende sikrer, at der ikke sker 
en utilsigtet udgiftsglidning i budgetlægnings- og budgetopfølgningsfasen. I 
forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 blev det besluttet at tilpasse 
kommunens rammestyringsmodel, så der ikke automatisk reguleres for udgifter 
afledt af den demografiske udvikling på dagtilbuds-, skole-, ældre- og 
handicapområdet.  
 
Udgifter afledt af den demografiske udvikling skal som udgangspunkt finansieres 
inden for udvalgets ramme. Dette kan enten ske ved at tilpasse budgettet inden for 
de berørte områder, og/eller ved at omprioritere midler fra andre politikområder 
under udvalget. 
 
Såfremt udvalget undtagelsesvis vurderer, at der ikke kan anvises finansiering 
inden for udvalgets ramme til nye tiltag, uforudsete udgifter m.m., fremsender 
fagudvalget i juni og/eller august udvidelsesforslag til Økonomiudvalget, og 
tilsvarende reduktionsforslag til Økonomiudvalget.  
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På møder i juni og august beslutter Økonomiudvalget, om forslaget skal fremsendes 
til budgetforhandlingerne i september måned til prioritering på lige fod med evt. 
andre udvidelsesforslag og reduktionsforslag, eller tilbagesendes til udvalget med 
krav om, at finansiering skal findes inden for udvalgets ramme. 
 
Det er usikkert, om der i kommuneaftalen sekundært i finansloven kommer nye 
penge til de demografiske og normeringsmæssige udfordringer. I så fald vil dette 
blive forelagt til politisk håndtering i forbindelse med budgetforhandlingerne. 

3.5 Analyser/nøgletal 
 
Direktionen anbefaler, at udvalgene med udgangspunkt i KØF– og ECO-nøgletal 
drøfter muligheder og udfordringer indenfor udvalgenes områder med henblik på 
vurdering af serviceniveau og mulig finansiering af udvalgte temaer.  
 
I lighed med tidligere år vil der i budgetmappen være et afsnit om ECO nøgletal, 
hvor budget 2020/regnskab 2019 tallene vil indgå. 
 

4. Overordnet budgetproces  
Den overordnede proces for budget 2021 har fokus på at understøtte Byrådets 
udfordringer og indsatser samt overholdelse af den økonomiske politik. Processen 
for 2021 vil forløbe således:  
 
Overordnet budgetproces:

 
I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2021. 
 
Det politiske arbejde 
 
I februar måned 2020 fastlægger Økonomiudvalget de overordnede rammer for 
budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetproceduren. Efterfølgende fastlægger 
fagudvalgenes inden for disse rammer deres egen budgetprocedure. 
 
I foråret er fagudvalgenes arbejde koncentreret om drøftelse af  
budgettemaer/indsatser, samt eventuelle særlige budgetmæssige udfordringer. 
Som følge af at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal finansiere udgifter afledt 
af nye tiltag, demografisk udgiftspres m.m., drøfter fagudvalgene løbende forslag til 
finansiering heraf.  
 

Budgetprocedure

Teknisk budget

Drøftelse af politiske 
indsatser i fagudvalg

Budgetse-
minar

Kommune
aftale

Budgetforhandlinger

Service og 
Økonomi
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I maj 2020 får Økonomiudvalget en foreløbig økonomisk status med udgangspunkt 
i regnskab 2019, foreløbige forventninger til regnskab 2020 jf. koncernrapport pr. 
31. marts 2020, ny befolkningsprognose m.m. 
 
I juni 2020 indgås økonomiaftale mellem regeringen og KL, og de foreløbige 
økonomiske konsekvenser præsenteres for Byrådet på budgetseminaret den 30. 
juni 2020. 
 
Primo august foreligger en samlet økonomisk vurdering af økonomiaftalens 
konsekvenser for Svendborg Kommune, som drøftes på et ekstraordinært møde i 
Økonomiudvalget den 4. august. 
 
Den 1. september 2020 afholdes budgetseminar for Byrådet, hvor Byrådet vil få en 
status på det økonomiske budgetgrundlag, en gennemgang af materialet til 
budgetmappen, samt Direktionens forslag til 1. behandling. 
 
Opstarten på de politiske forhandlinger er planlagt til at finde sted den 16. 
september og forventes afsluttet senest i weekenden 19. – 20. september 2020. 
 
Når budgettet er vedtaget udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der 
beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og 
strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år. Bidraget 
forelægges fagudvalget i december, hvor fagudvalget samtidig fastlægger proces 
for udmøntning af budget og indsatser. 
 

5. Anlægsbudget 
 
Som følge af manglende finansiering er der fra og med 2021 primært afsat midler 
til renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, havn m.m. I 2021 
er kommunen værtsby for DGI’s Landsstævne, og anlægsudgifter i forbindelse 
hermed forventes primært finansieret via eksterne midler.  
 
Der er afsat en større, ikke disponeret ramme på anlægsbudgettet til investering i 
bl.a. havneudvikling, klimaforanstaltninger m.m. Rammen udgør 8,5 mio. kr. i 
2021, 20,5 mio. kr. i 2022 og 30,5 mio. kr. fra 2023. 
 
Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 19,1 
mia. kr. i 2020, hvilket var 1,3 mia. kr. højere end i 2019 målt i løbende priser. 
Anlægsloftet for 2021 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen mellem 
regeringen og KL, men det må forventes, at anlægsrammen for 2021 fastholdes 
uændret, idet der i kommunerne er et stort anlægsbehov.  
 
Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2020 – 2024 inkl. forventede 
anlægsoverførsler fra regnskab 2019 jf. koncernrapport pr. 30.9.2019. 
 
Figur 5. Kommunens anlægsbudget 2020-2024. 1.000 kr. 

1.000 kr. 

Vedtaget 

budget 

2020 

Forventede 

overførsler 

fra 2019  

(pr. 30.9.19) 

Forventet 

korrigeret 

budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Budget 

2024 

Udgift 149.101 55.737 204.838 130.530 103.337 111.918 111.918 

Indtægt -11.615 -11.663 -23.278 -5.380 -5.380 -5.380 -5.380 
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Netto 137.486 44.074 181.560 125.150 97.957 106.538 106.538 

Heraf:               

Ekstra 

anlægspulje 1.349 0 1.349 8.500 20.500 30.500 30.500 

 
Bemærk: De forventede overførsler til 2020 er ikke endelige! 
 
Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 149,1 mio. kr. i 2020. Hertil 
kommer anlægsoverførsler fra 2019, hvor der på baggrund af det foreløbige 
regnskab pr. 30.09.2019 forventes en overførsel til 2020 på brutto ca. 55,7 mio. kr.   
 
Anlægsprocessen er i foråret primært fokuseret på justeringer af det nuværende 
budget med det formål fortsat at danne et aktuelt og realistisk anlægsbudget, som 
kan danne udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser.  
 
Administrationen udarbejder oplæg til et justeret, teknisk anlægsbudget, som 
forelægges Økonomiudvalget i maj, og som efterfølgende indgår i budgetseminaret 
i juni måned. 
 
Økonomiudvalgsmøde 19. maj 2020: 

- Korrigeret anlægsbudget 2020 jf. koncernrapport pr. 31.3.2020 
- Teknisk anlægsbudget 2021-24 
- Status temaforslag til budget 2021 

 
Byrådsseminar 30. juni 2020: 

- Kommuneaftale  
- Præsentation af Økonomiudvalgets reviderede anlægsbudget for 

2021 – 2024 
- Udvalgte anlægstemaer gennemgås 

 
Budgetseminar 1. september 2020: 

- Byrådet fremkommer med tilkendegivelser vedr. anlægsbudget 
2021-2024.  

 

6. Borgerinddragelse m.m. 

6.1 Borgermøde  
I de senere år har der været afholdt borgermøde i september via Facebook dog 
ikke sidste år, hvor der blev afholdt borgermøde den 30. september 2019 på SEF 
Energi.  
 
I budgetproceduren er der lagt op til, at Økonomiudvalget på sit møde den 23. juni 
2020 træffer beslutning om, hvorvidt der skal afholdes borgermøde i forbindelse 
med budget 2021. 

6.2 Høring 
Ved udarbejdelse af besparelsesforslag skal fagudvalgene sikre, at der bliver 
tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettige parter.  

6.3 Høring af MED-Hovedudvalget 
Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således: 
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• Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget. 
• Inddragelse ifm. med eventuelle reduktionsforslag. 
• Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 30. 

juni 2020.  
• Udvalget deltager i budgetseminariet den 1. september 2020. 
• Udvalget indbydes til årligt møde med Økonomiudvalget. Tidspunkt fastlægges 

senere. 
 



Bilag 1: Tidsplan for budget 2021 
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Dato Aktivitet 

21. januar Økonomiudvalg: 

Budgetprocedure 2021 drøftes og evt. godkendes herunder forslag til 

analyser/benchmark. 

19 . Februar Økonomiudvalg: 

Budgetprocedure 2021 godkendes 

Primo marts eller  

ultimo marts/primo 

april 

Fagudvalg: 

Fagudvalg tilrettelægger deres egen budgetproces og har indle-

dende drøftelser om egne temaer/indsatser, eventuelle særlige ud-

fordringer samt forslag til finansiering til. 

24. marts Økonomiudvalg: 

Regnskab 2019: Drifts- og anlægsoverførsler til 2020 

Budget 2021: Foreløbige ændringer til teknisk budget 

31. marts Byråd: 

Regnskab 2019: Drifts- og anlægsoverførsler til 2020 

Primo april Fagudvalg: 

Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige ud-

fordringer samt forslag til finansiering.  

21. april Økonomiudvalg: 

Regnskab 2019 indstilles til Byrådet. 

Budget 2020 - status  

28. april Byråd: 

Godkendelse af regnskab 2019 

Primo maj Fagudvalg: 

Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige ud-

fordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres samt for-

slag til finansiering 

19. maj Økonomiudvalg: 

Forventet regnskab 2020 jf. koncernrapport pr. 31.3.2020. 

Budget 2021: Vurdering af økonomiske situation. Revideret anlægs-

budget 2020 og 2021-24 

Medio juni Kommuneaftale  forventes at foreligge 

Primo juni Fagudvalg: 

Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige ud-

fordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres samt for-

slag til finansiering. 

Eventuel fremsendelse af udvidelsesforslag til Økonomiudvalg med 

tilhørende reduktionsforslag. 

23. juni Økonomiudvalg: 

Status budget 2021: 
- Orientering om kommuneaftale.  
- Program for budgetseminar 30. juni og 1. september samt 

evt. afholdelse af borgermøde i august/september 
- Evt. fremsendte udvidelsesforslag fra fagudvalg drøftes mht. 

videre forløb 
- Status analyser/benchmark 

30. juni Byråd, direktion og MED-Hovedudvalg - Budgetseminar: 

Orientering om kommuneaftale.  

Status temaer/udfordringer 
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Dato Aktivitet 
4. august Økonomiudvalg –ekstraordinært møde: 

Økonomisk status: Teknisk budget inkl. kommuneaftale og 
fremskrivning til 2021-pris. Orientering om det demografiske 
udgiftspres m.m.  
Vurdering af økonomisk råderum og evt. beslutning om 
udarbejdelse af sparekatalog. 

Medio august Fagudvalg: 
Status temaer inkl. finansieringsforslag 

25. august Økonomiudvalg: 
Budget 2021 – status. Budgetnotat drøftes. 
Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program 
for byrådets budgetseminar 

27. august Materiale til budgetseminar udsendes 
Ultimo august Svar på ansøgning om lån og særtilskud 
1. september Byråd, direktion og MEDHovedudvalg 

Budgetseminar: 
Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen.  
Direktionens budgetforslag til 1. beh. 

September Eventuelt afholdelse af borgermøde 
8. september Økonomiudvalg: 

Budgetforslag til 1. behandling 
15. september Byråd: 

Budgetforslag til 1. behandling 
16. september Alle partier: 

Opstart på politiske budgetforhandlinger 
19. – 20. september Politiske budgetforhandlinger afsluttes 
21. september Frist for fremsendelse af ændringsforslag 
29 september Økonomiudvalg: 

2. behandling 
6. oktober Byråd: 

2. behandling 
Primo december Fagudvalg: 

Bidrag til Service og Økonomi godkendes 
15. december: Økonomiudvalg: 

Service og Økonomi godkendes 
Evaluering af budgetprocedure budget 2021 + 1. oplæg til 
budgetprocedure budget 2022 
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