
Program for Byrådets 

 budgetseminar 

tirsdag den 17. september 2019 

 Byrådssalen 

 

Acadre 18-26622    

Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 17. september kl. 8.00 i byrådssalen, og da-
gen forventer at forløbe som skitseret i nedenstående program. De anførte tidspunkter er ca. 
tidspunkter. 
 
9.00 – 9.20 Kaffe og rundstykker 

9.20 – 9.30 Velkomst og indledning v/borgmester Bo Hansen 

9.30 –9.50 Status budget 2019: 
- Samlet regnskabsvurdering på baggrund af ½-årsregnskabet 2019  

9.50 – 11.00 
Inkl. pause 

Budget 2020: 
- Gennemgang af kommuneaftalen 

11.00 – 11.50 Budget 2020: 
- Præsentation af budgetmappen  
- Præsentation af udgiftsbudgettet 
- Præsentation af temaer til drifts- og anlægsbudgettet 

11.50 – 12.00 Afrunding v/Bo Hansen 

12.00 – 12.45 Frokost i kantinen 

12.45 – 15.00 Mulighed for drøftelser i de politiske grupper 

14.00 – 14.30 Ekstraordinært møde i Teknik- og Erhvervsudvalget 

14.00 – 14.30 Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget 

15.00 – 16.00 Temamøde vedr. Svendborg Vand og Affald 

17.00 Byrådsmøde 

  
 
Det skal bemærkes, at der er reserveret lokaler fra 12.45 – 15.00, såfremt de politiske grup-
per ønsker at afholde gruppedrøftelser. Direktionen, HovedMED og Stab for Økonomi, IT og 
Digitalisering vil stå til rådighed, såfremt der måtte være behov herfor. 
 
I lighed med sidste år er der mulighed for, at Byrådet kan invitere 1-2 personer fra baglandet 
til at deltage i budgetseminaret. 
 
 



BUDGETNOTAT AUGUST 2019 
 

 
Hovedbudskab:  
 
Budgetlægningen for 2020 er i år præget af, at aftalen mellem regeringen og 
KL om kommunernes økonomi for 2020 først forventes at foreligge primo 
september. Nærværende notat er derfor udarbejdet på baggrund af det 
tekniske budget ekskl. de afledte økonomiske effekter af kommuneaftalen.  
 
Det formodes ikke at regeringen og KL får afklaret alle forhold i den 
kommende kommuneaftale, men først vil blive taget op ved forhandlingerne 
om kommende års finanslov, hvilket der bør tages højde for. 
 
Når resultatet af kommuneaftalen kendes herunder de afledte effekter for 
Svendborg Kommune, vil der blive udarbejdet et revideret budgetnotat, som 
forventes at foreligge til Økonomiudvalgets 1. behandling den 1. oktober. 
 
Resultatoversigten udviser et ordinært driftsresultat, der efterlever den økonomiske 
målsætning om et overskud på 130 mio. kr. undtagen i 2021 som følge af afholdelse af 
Landsstævnet.  
 
Likviditeten ligger over målsætningen på min. 80 mio.kr. Kommunens likviditet er relativt 
lav i forhold til andre kommuner (i bund 10). Likviditeten tager udgangspunkt i skønnet 
for 2019 jf. koncernrapporten pr. 30.6.2019. Der kan bl.a. komme krav om 
tilbagebetaling af midtvejsregulering mv., hvorfor likviditeten kan blive yderligere 
belastet. 
 
I overslagsårene 2021-23 er der på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet ikke afsat 
ekstra midler til eventuelt øgede udgifter afledt af den demografiske udvikling, idet det er 
en generel udfordring for alle landets kommuner, og er et af hovedtemaerne i de 
igangværende forhandlinger mellem regeringen og KL om økonomiaftalen for 2020. 
 
Indledning:  
 
Økonomiudvalget besluttede den 22. januar 2019 tilrettelæggelsen af budgetproceduren 
for budget 2020. Proceduren er tilrettelagt ud fra et budget i økonomisk balance, hvor 
der kun i begrænset omfang er afsat finansiering til uforudsete udgifter herunder 
politiske ønsker om udvidelser. 2020 er det første år, hvor der ikke på forhånd er afsat 
midler til et evt. øget udgiftspres på grund af den demografiske udvikling. 
 
Proceduren tager afsæt i overslagsårene 2020-23 i budget 2019, som indeholder 
historisk store budgetreduktioner på ca. 110 mio. kr., som er eller er på vej til at blive 
realiseret i 2019 og 2020. Set i lyset heraf er budgetproceduren tilrettelagt således, at 
Økonomiudvalget først vurderer behovet for at tilvejebringe et råderum, når de 
økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL kendes. 
 
På grund af folketingsvalget den 5. juni og de efterfølgende forhandlinger om ny regering 
er økonomiaftalen mellem Regeringen og KL blevet væsentligt forsinket. I forlængelse 
heraf har Social- og Indenrigsministeren meddelt, at forhandlingerne om den kommende 
kommuneaftale først påbegyndes i sidste halvdel af august, samt at fristen for 2. 
behandling af budgettet i Byrådet rykkes fra den 15. oktober til den 5. november. 
 
I forlængelse heraf har Økonomiudvalget på mødet den 20. august 2019 godkendt 
revideret tidsplan for færdiggørelse af budget 2020, som fremgår af vedlagte bilag 1. 
 

 
 
 
Svendborg Kommune 
Økonomi, IT & 
Digitalisering 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
Tlf. 62 23 30 00 
 
www.svendborg.dk 
 
5. september 2019 
 
Acadre: 18/26627 
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Notatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2020-23, 
som det tegner sig pt. Notatet giver et foreløbig overblik over kommunens drifts- og 
anlægsbudget. 
 
Afledt effekt af kommuneaftale forventes først at være klar medio/ultimo september, og 
der vil på Byrådets budgetseminar den 17. september blive givet en status på 
kommuneaftalen. I forlængelse heraf vil der til Økonomiudvalgets 1. behandling den 1. 
oktober 2019 blive udarbejdet et revideret budgetnotat inkl. afledt effekt af 
kommuneaftalen.  
 
På baggrund af det reviderede budgetnotat udarbejder direktionen et budgetforslag i 
balance, som forventes at foreligge til Økonomiudvalgets/Byrådets 1. behandling 
 
Der knytter sig fortsat usikkerhed til enkelte poster, bl.a. vil svaret på kommunens 
ansøgninger om særtilskud og lånedispensation først foreligge ultimo september. På 
udgiftssiden er der fortsat en række andre forhold, der er forbundet med usikkerhed, 
herunder kommunal medfinansiering og revideret budget vedr. overførselsudgifter. Det 
forventes, at disse forhold vil være afklaret således, at de kan indgå i Direktionens 
forslag til 1. behandling.  
 
Det tekniske budget viser, at der fortsat er en udfordring med en lav likviditet, hvor der 
ikke er råderum til finansiering af et evt. negativt udfald af ovennævnte usikkerheder, 
nye tiltag og øget anlægsbudget i overslagsårene, hvor der fra 2022 kun er afsat de 
nødvendige midler til renovering og vedligeholdelse.  
 
 
Vurdering af den økonomiske udfordring  
 
Udsigterne for den økonomiske politik på landsplan er en meget begrænset vækst i den 
offentlige økonomi i de kommende år. En af de største udfordringer for den kommunale 
økonomi er, at der kommer flere børn og ældre og som følge heraf stigende udgifter. 
Dette udgiftspres er et af KL’s højest prioriterede områder i en kommende 
kommuneaftale. 
 
Svendborg Kommunens økonomi er stram, hvilket også er tydeligt, når der 
sammenlignes med andre kommuner. Kommunen har målt pr indbygger en lav 
kassebeholdning, en høj gæld og relativ høje driftsudgifter selv efter betydelige 
besparelser.  
 
Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget 2020-23 tilpasset 
nærværende budgetnotat. I vedlagte bilag 2 er der kort redegjort for de væsentligste 
ændringer, som pt. er indarbejdet i det tekniske budget. 
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Tabel 1: Resultatoversigt jf. teknisk budget 2020-23  

 Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023

Indtægter i alt -3.768.508 -3.858.239 -3.930.650 -4.014.291 -4.014.291

Serviceudgifter i alt 2.527.100 2.488.847 2.496.797 2.472.927 2.472.926

Overførselsudgifter 1.118.400 1.137.384 1.146.672 1.150.384 1.150.316

Pris- og lønreserver 0 73.815 142.093 210.234 289.339

Driftsudgifter i alt 3.645.500 3.700.047 3.785.562 3.833.545 3.912.581

Renteudgifter 13.000 22.470 22.476 21.021 20.343

Resultat af ordinær virksomhed -110.008 -135.723 -122.612 -159.725 -81.367

Anlægsudgifter i alt 99.500 97.461 95.344 59.399 62.415

Pris- og lønreserver 0 1.949 3.852 3.636 5.145

Anlæg i alt 99.500 99.410 99.196 63.034 67.560

Resultat af skattefinansieret område -10.508 -36.312 -23.417 -96.690 -13.807

 Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget

Finansieringsoversigt i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 2023

Resultat af skattefinansieret område -10.508 -36.312 -23.417 -96.690 -13.807

Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld 392.400 97.199 104.766 99.368 101.947

Lånoptagelse -385.900 -74.836 -55.643 -37.545 -36.152

Finansforskydninger 40.347 234 -7.999 -4.816 -5.047

Ændring af likvide aktiver 36.339 -13.716 17.707 -39.684 46.940

Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) 140.000 128.689 126.693 137.682 134.054

Udvalgsrammer august 2019 - ny ultimo 2019 + forv. Regnskab 30.6.2019

RESULTATOVERSIGT

TEKNISK BUDGET 2020-23 

 
 
Note til resultatoversigt: Forventet regnskab 2019 er baseret på koncernrapporten pr. 30. juni 2019.  
 
I den økonomiske politik er det fastlagt, at driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 
130 mio. kr. Den foreløbige resultatoversigt viser, at driftsoverskuddet i 2020 vil udgøre 
135,7 mio. kr. og 122,6 mio. kr. i 2021 og 159,7 mio. kr. i 2022. Det lavere driftsresultat 
i 2021 kan henføres til afholdelse af landsstævne. Overslagsåret 2023 er pt. ikke 
beregnet, men afventer udfaldet af kommuneaftalen. 
 
Servicerammen skal på landsplan overholdes for at undgå sanktion i bloktilskuddet både 
ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen. Servicerammen for 2020 
fastlægges først i forbindelse med kommuneaftalen, men det forventes at servicerammen 
vil være under pres de kommende år som følge af stigende udgifter til flere børn og 
ældre m.m.  
 
Servicerammen fastlægges med udgangspunkt i vedtaget budget for indeværende år, 
som for Svendborg Kommune udgør 2.495,2 mio. kr., hvor serviceudgifter jf. det 
tekniske budget pt. udgør 2.488,8 mio. kr. For at undgå at servicerammen for 2020 
kommer under unødigt pres, bør der reserveres en teknisk pulje på 6,4 mio. kr., så 
budgettet kommer på niveau med 2019. Det skal bemærkes, at servicerammen for 2019 
pt. forventes overskredet med ca. 0,5 mia. kr. 
 
Jf. den økonomiske politik er det ligeledes fastlagt, at der skal ske en gradvis 
nedsættelse af kommunens gæld (afdrag fratrukket lånoptagelse). I 2020 nedbringes 
gælden med ca. 22 mio. kr., i 2021 med ca. 49 mio. kr., i 2022 med ca. 62 mio. kr. og i 
2023 med ca. 66 mio. kr. Stigningen i gældsafviklingen kan henføres til, at kommunes 
lånoptagelse reduceres i perioden som følge af lavere anlægsbudget primært vedr. havn 
og energispareprojekt, hvorimod afdrag stort set fastholdes på uændret niveau. 
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Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80 – 100 mio. kr. Likviditeten forventes 
ved udgangen af 2020 at udgøre 128,7 mio. kr., 126,7 mio. kr. i 2021 og 137,7 mio. kr. i 
2022. 
  
Likviditeten tager udgangspunkt i skønnet for 2019 jf. koncernrapporten pr. 30.6.2019. I 
forhold til det vedtagne budget 2019 forbedres regnskabet samlet set med 21,3 mio. kr., 
og sammen med fremrykning af betaling af ejendomsskatter forventes en ultimolikviditet 
på ca. 140 -145 mio. kr., hvor der i vedtaget budget 2019 er taget udgangspunkt i en 
ultimolikviditet på ca. 104 mio. kr. Det skal bemærkes, at evt. afledte konsekvenser 
vedr. midtvejs- og efterregulering af generelle tilskud og udligning for 2019 pt. ikke 
kendes på grund af den forsinkede kommuneaftale. 
 
 
Usikkerheder og udeståender  
 
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 medio september. Svar på ansøgning 
om særtilskud og lånedispensationsansøgninger forventes dog først at foreligge ultimo 
september. 
 

 
 

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. 
 
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 viser jf. nedenstående tabel, at der på flere 
områder er udsigt til en budgetoverskridelse, som også vil være til stede i 2020 og frem. 
Det er pt. ikke afklaret hvorledes disse sager skal håndteres i forhold til budget 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Finansieringstilskud: 3,5 mia. kr. kun for 2019. Tilskuddet udgør 53,7 mio. kr. 

for Svendborg Kommune, og er i 2020-23 budgetlagt med samme beløb. 

� Særtilskud: 12,0 mio. kr. kun for 2019, og er i 2020-23 budgetlagt med 

samme beløb. 

� Lån lav likviditet: 27,0 mio. kr. kun gældende for 2019, og er i 2020-23 

budgetlagt med samme beløb. 

� Udligningsreform: Forventes først at gælde fra og med budget 2022.  
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Tabel 2: Udfordringer til budget 2020 
Udfordringer til budget 2020

1.000 kr. 2020-23

Arbejdsskader 3.300

Arealeffektivisering 6.000

Fremtidsfabrikken 1.000

Socialområdet ?

Fuldfinanisering sygehusvæsnet 600

Beredskab 400

Erhvervshus Fyn m.m. 1.000

Licenser office 1.300

I alt 13.600  
 
Nedenfor er der anført en kort beskrivelse af de enkelte områders forventede 
merforbrug.  
 
Arbejdsskader: 
Der forventes i 2019 en merudgift på 3,3 mio., som skyldes at faste bidrag til 
Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget. Yderligere forventes der et 
merforbrug på indbetaling og udbetaling af erstatning for arbejdsskader, hvor AES har 
truffet/træffer afgørelse. Der er igangsat en analyse af området. 
 
Arealeffektivisering: 
I budget 2019 er der budgetlagt en besparelsespulje vedr. arealeffektivisering på 4,1 
mio. kr., stigende til 6,0 mio. kr. i 2020. Det vurderes ikke muligt at realisere puljen. 
Notat er under udarbejdelse med henblik på handlemuligheder.   
 
Fremtidsfabrikken: 
Det forventede merforbrug på Fremtidsfabrikkerne forventes at udgøre 1,0 mio. kr. 
Ledelsen på området har udarbejdet handleplan indeholdelse tiltag, der iværksættes her 
og nu og i efteråret igangsættes en proces, der skal komme med et bud på hvordan 
fremtidsfabrikkerne kan drives i fremtiden. 
 
Socialområdet: 
I 2019 forventes et merforbrug på brutto 10,1 mio. kr., som delvis finansieres via øgede 
refusionsindtægter under overførselsudgifter. Der er igangsat en række tiltag, som skal 
nedbringe merforbruget, men det er pt. usikkert om budgettet for 2020 balancerer. 
 
Fuldfinansieret sygehusvæsenet: 
På området forventes en netto merudgift 0,6 mio. kr. i 2019 og frem, primært som følge 
af øget aktivitet på området. Det er pt. usikker hvilke økonomiske konsekvenser den 
indgået aftale mellem Regioner og regeringen har på kommunens fuldfinansiering på 
området. 
 
Beredskab: 
Den forventede merudgift kan henføres til øget betaling af driftsrammen til Beredskab 
Fyn, betaling af tilkøb af 2 minutter udrykningstid samt redningsvogn. 
 
Erhvervshus Fyn m.m. 
I forbindelse med sag om Fælles Fynsk Erhvervsfremme er der indgået ny aftale om 
fordelingsnøgle, hvor betaling til Beredskab Fyn fremover sker på baggrund af 
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kommunernes indbyggertal, og som medfører en øget udgift for Svendborg Kommune på 
ca. 2,25 mio. kr. Der er ligeledes indgået aftale om nedsættelse af bidraget til Film Fyn, 
som medfører en mindre udgift for Svendborg Kommune på 1,2 mio. kr. 
 
Licenser Office: 
Som følge af flere licenser og prisstigninger på licenser forventes en merudgift på 1,3 
mio. kr. Det undersøges om udgiften kan reduceres ved omlægning af licenstyper. 
 
Overførselsudgifter 
 
Administrationen har udarbejdet forslag til udgiftsskøn for overførselsudgifterne til brug 
for budgetlægningen. Kommunes overførselsudgifter indgår i det kommunale 
udligningssystem, men de afledte økonomiske konsekvenser vedr. generelle tilskud og 
udligning kendes først, når KL’s tilskudsmodel foreligger ultimo september måned. 
 
I budgetmappens afsnit 5 er der nærmere redegjort for det reviderede skøn for 
overførselsudgifter. 
 
Tabel 3: Overførselsudgifter – mer-/mindreudgifter til budget 2020-23 
Mio.kr., 2019 prisniveau 2020 2021 2022 2023
Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget 4,8 5,6 5,1 9,3

Børn- og Ungeudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget -2,7 -2,7 -2,7 -2,7
I alt 2,1 2,9 2,4 6,6  
 
 
Anlæg  
 
Kommunens anlægsbudget er jf. nedenstående oversigt faldende hen over perioden og 
udgør et historisk lavt niveau i 2022/2023, hvor der kun er afsat budget til den mest 
nødvendige renovering og vedligeholdelse. 
 
Tabel 4: Basisbudget anlæg fordelt på politikområder 
Mio. kr. netto 2020 2021 2022 2023 

Køb og Salg  -17,3 15,3 -4,1 0,3 
      Heraf salgsbudget Tankefuld etape 1 -15,0 -5,0 -4,4  

      Heraf køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)  20,0   

Veje og Trafiksikkerhed 19,4 18,8 18,8 18,8 

Havne og Færger 32,0 17,3 7,3 5,9 

Kultur, Fritid og Idræt 1,0 0,6 0,6 0,6 

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

Borgernære Serviceområder 38,0 28,7 30,7 30,7 
      Heraf vedligehold af kommunale ejend. 28,9 26,1 28,1 28,1 

Energi 5,6 5,6   

Byudvikling 10,8 6,1 3,4 3,4 

Administration (inkl. reduktionspulje) 11,0 1,4 1,0 1,0 

I alt netto 102,1 95,4 59,3 62,3 

I alt brutto (udgifter) 128,0 105,6 69,1 67,7 
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På baggrund af den igangværende budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 vil Byrådet på 
budgetseminariet få en status på anlægsbudgettet for 2019, herunder forventede 
overførsler til 2020 samt evt. forslag til periodisering af anlægsrammen for 2020 til 2023. 
 
 
Lån  
 
I nedenstående tabel er vist de indarbejdede lånoptagelser i det tekniske budget, og som er 
tilpasset anlægsbudgettet. 
 
Tabel 5: Budgetlagt lånoptagelse – skattefinansieret område 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
Automatisk låneadgang     

- Byfornyelse  -10,2 -5,8 -3,2 -3,2 

- Innovativt energispareprojekt -5,6 -5,6 0,0 0,0 

- Havn og Færge lånepuljer -32,0 -17,3 -7,3 -5,9 

Lånedispensation – skal søges     

- Lav likviditet  -27,0 -27,0 -27,0 -27,0 

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

I alt -74,8 -55,6 -37,5 -36,2 

 
 
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 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.   
  
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 2019 kunne der søges følgende lånepuljer: 
 

• Investeringer med et effektiviseringspotentiale. 
• Større strukturelle investeringer i borgernære områder. 
• Den ordinære lånepulje (alle former for anlægsaktiviteter).  
• Kommuner med lav likviditet.  
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Kommunen søgte i 2019 om samlet lån på ca. 135 mio. kr., til investeringer, og fik 
dispensation for i alt 27,0 mio. kr. vedr. lav likviditet. Det skal bemærkes, at dispensationen 
kun gælder for 2019. De budgetlagte lån i 2020-23 er foretaget ud fra en forventet 
låneandel svarende til tilsagnet for 2019. 
 
Som følge af den forsinkede kommuneaftale har ministeriet pt. ikke udmeldt plan for, 
hvornår ansøgningsfrist er, samt hvornår kommunerne kan forvente svar på deres 
ansøgninger. KL forventer, at kommunerne først kan få svar ultimo september 2019. 
 
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 7 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 35 mio. kr. i 2020 stigende til 
godt 40 mio. kr. fra 2021 og frem. Tilsvarende er der på anlæg fremsendt temaer til en 
samlet udgift på ca. 21 mio. kr. i 2020 og godt 10 mio. kr. i 2021-23. 
 
I budget 2019 blev der afsat en pulje til uforudsete temaer m.m. Jf. nedenstående 
oversigt resterer der ca. 1,8 mio. kr. i 2020 og årligt 3,2 mio. kr. fra 2021 og frem. 
 

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Vedt. Budget 2019 5.251 7.598 7.598 7.598

Delforlig april  2019

 - Gratis parkering 483 483 483 483

- Borgerrådgiver 300

- Svb. Idrætscenter/SG - afledt drift 1.500 1.500 1.500

- 4 stillinger Byg og Plan 2.400 2.400 2.400 2.400

I alt delforlig april 2019 3.183 4.383 4.383 4.383

Naturturisme ØK 18. juni 2019

Finansiering Naturturisme - pulje temaer 312

Rest pulje 1.756 3.215 3.215 3.215

Pulje til uforudsete temaer - budget 2019

 
 



Bilag 1 
Revideret tidsplan for færdiggørelse af budget 2020 pga. forsinket 

kommuneaftale 

 
Dato Aktivitet 
Medio august Fagudvalg: 

Status temaer inkl. finansieringsforslag 
20. august Økonomiudvalg: 

Revideret budgetprocedure. Proces for politiske 
budgetforhandlinger. Program for byrådets budgetseminar 

Primo september  Forhandlingerne om kommuneaftale forventes at gå ind i 
den allersidste fase. 

10. september Økonomiudvalg: 
Koncernrapport pr. 30. juni 2019 
Budget 2020: Endeligt program for budgetseminar + sidste 
nyt vedr. kommuneaftalen. 

11. -12. september KL orienterer om kommuneaftale 
13. september Materiale til budgetseminar udsendes 
Medio september Ministeriet forventes at udmelde bloktilskuddet 
17. september Byråd, direktion og MEDHovedudvalg 

Budgetseminar: 
Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen.  
Basis budgetforslag til 1. beh. 

Ultimo september Svar på ansøgning om lån og særtilskud (tidspunkt ej 
udmeldt pt) 

30. september Borgermøde om budget 2020 
1. oktober Økonomiudvalg: 

Budgetforslag til 1. behandling (basisbudget / direktionens 
forslag). 
MED Hovedudvalg foretræde for udvalget 

2. oktober Borgmestermøde i KL 
8. oktober Byråd: 

Budgetforslag til 1. behandling (basisbudget / direktionens 
forslag) 

9. oktober Alle partier: 
Opstart på politiske budgetforhandlinger 

10. – 11. oktober Politiske budgetforhandlinger 
14. – 20- oktober Efterårsferie 
14. oktober Frist for fremsendelse af ændringsforslag 
22 oktober Økonomiudvalg: 

2. behandling 
24. oktober Borgmestermøde i KL 
29 oktober Byråd: 

2. behandling 
Primo december Fagudvalg: 

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

Service og Økonomi godkendes 
Evaluering af budgetprocedure budget 2020 + 1. oplæg til 
budgetprocedure budget 2021 

 



Bilag 2 
Ændringer til budget 2020-23 

 

I det følgende er der kort redegjort for de væsentligste ændringer, der er indarbejdet 
i det foreliggende budgetudkast til budget 2019. 
 
 
Indtægtsbudgettet  
 
Som nævnt indledningsvis er der pt. ikke indgået en kommuneaftale, hvorfor der 
pt. ikke foreligger et nyt skøn for indtægtsbudgettet 2020-23. Når den kommende 
kommuneaftales afledte økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune er 
opgjort, vil der blive udarbejdet et revideret budgetnotat. 
 



  Side 11 af 11  
 

Udgiftsbudgettet  
 
I det tekniske budget er der indarbejdet følgende væsentligste ændringer: 
 
Tabel 6: Ændringer i teknisk budget/basisbudget 

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023

Drift i alt: 0,9 -0,1 -0,1 13,5

Serviceudgifter: 1,1 0,1 0,1 12,6

Tilpasning af overslagsår 2023 12,5

Forårs SFO - til anlæg m.m. -1,4

Besparelse nulstillet vedr. overførte midler fra 

2017 og 2018 vedr.  SSU 2,5

Medfinan. Sygebesøg til overførselsudgifter 0,1 0,1 0,1 0,1

Naturturisme - overført til 2019 -0,1

Overførselsudgifter: -0,2 -0,2 -0,2 0,9

Medfinan. Sygebesøg fra serviceudgifter -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Tilpasning af overslagsår 2023 1,3

Udmøntning rammebesparelse B2019 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Huslejeindtægt ældreboliger 0,2 0,2 0,2 0,0

Anlæg i alt: 10,9 5,6 0,0 0,0

Pulje Frederiksø - fremrykket til 2019 -0,5

L21 - overført til drift m.m. -0,4

Forårs SFO - fra drift 0,8

Tilpasning energispareprojekt 5,6 5,6

Pulje Idrætshal/SG 5,4

Konto 7/8 i alt: -14,6 -5,4 0,4 24,5

Renter likvide aktiver

Tilpasning år 2023 - finansiering 21,8

Overgansordning kommuner med 

udligningstab -9,5

Revision af renter 0,2 0,1 -1,4

Revision af afdrag 0,3 2,9

Revision af lån -5,1 -5,6 1,4

Revision af finansforskydninger -0,2

 
 
Opgjort ekskl. økonomiske konsekvenser som følge af pris- og lønfremskrivning, 
idet budgettet pt. ikke er fremskrevet til 2020-prisniveau pga. den forsinkede 
kommuneaftale. 
 
I pl-reserverne 2020-22 er der afsat et årligt effektiviseringskrav på 8,5 mio. kr. 
Effektiviseringskravet udgør årligt 0,35 pct., som udmøntes i forbindelse med den 
årlige fremskrivning af budgettet. Det skal bemærkes, at effektiviseringskravet 
ikke er indarbejdet i 2023. 



DRIFT

1.000 kr. + = udgift, - = indtægt

Budget 2020

Svendborg Kommune I alt 3.626.232

Miljø- og Naturudvalget 13.926

Teknik- og Erhvervsudvalget 261.799

Serviceudgifter: 271.352

Center for Ejendomme og Teknisk Service 227.424
 Trafik og infrastruktur 88.853
 Ejendomsservice 111.614
 Kommunale ejendomme 26.957

Byg 9.389
Plan og Udvikling 13.851

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.621
Fællesudgifter og administration 12.230

Erhverv 20.688
Erhvervskontor 16.629
Iværksætteri -710
Havne og Færger 4.769

Overførselsudgifter: -9.553
Center for Ejendomme og Teknisk Service -9.553

Ejendomsservice 1.729
Kommunale ejendomme -11.282

002 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 981.552

Serviceudgifter: 73.669

Jobcenter og Borgerservice 73.669
Jobcenter og Borgerservice 72.570
Øvrige serviceudgifter 986
Integrationsråd 113

Overførselsudgifter: 907.883

Beskæftigelsesindsats 44.555
Sociale ydelser 363.966
Integration 24.029
Forsikrede ledige 103.833
Førtidspension 301.091
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 70.409

Børne- og Ungeudvalget 924.154

Serviceudgifter: 920.381

Skoleområdet 485.130
Dagtilbud 219.056
Familie og uddannelse 216.195

Familie 185.481
Specialundervisning for voksne 19.846
Ungdommens Uddannelsesvejledning 15.661
Specialinstitutioner 480
Rammeinstitutioner -7.707
Administration 2.434



DRIFT

Overførselsudgifter: 3.773

Familie og uddannelse 3.773

Kultur- og Fritidsudvalget 78.372

Serviceudgifter: 78.372

Kultur og Fritid 43.866
Undervisnings- og Kulturinstitutioner 34.506

005 Social- og Sundhedsudvalget 1.159.803

Serviceudgifter: 939.446

Ældreområdet 556.720
Socialområdet 299.450
Sundhedsfremme og forebyggelse 83.276

Overførselsudgifter: 220.357

Socialområdet -6.659
Sundhedsfremme og forebyggelse 227.016

Økonomiudvalget 206.626

Serviceudgifter: 191.702

Administration 129.446
IT 52.865
Beredskab og indsatsledelse 9.391

Overførselsudgifter: 14.924

Seniorjob 13.143
Tjenestemandspension - forsyningsområdet 1.781



Aftale om kommunernes 
økonomi for 2020 

1. Indledning 



2. Kommunernes økonomiske rammer for 2020 



Aftale om kommunernes økonomi for 2017

Heraf betinget bloktilskud -4.000 



Innovation på velfærdsområderne 



Frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift 

Flerårigt sigte i budgetsamarbejdet 

boks 1





3. Børn og unge 

Retfærdig retning for Danmark



 

Fra folkeskole til faglært



4. Det specialiserede socialområde 



 



5. Sundhed og ældre 







6. Psykiatri 



7. Beskæftigelse 



Aftale om kommunernes økonomi for 2020



8. Klima 

Retfærdig retning for Danmark

9. Øvrige områder  

Aftalen om kommunernes økonomi for 2020





Bilag 1. En brugervenlig digital offentlig sektor 

Mit Overblik

Mit Overblik 

Mit Overblik

Et samlet patientoverblik







Acadre 18-26602 1.000 kr.

Fagudvalg Driftstemaer: Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

Social- og sundhedsudvalget Rygforskning "Av min ryg" 333 333 333 0

Social- og sundhedsudvalget Masterplan for fremtidens ældreliv 500 500 500 500

Social- og sundhedsudvalget Røgfri fremtid 350 350 350 350

Social- og sundhedsudvalget Demenscenter Sydfyn 648 648 648 648

Social- og sundhedsudvalget Ny praktikpladsaftale SOSU, pligtig meropgave uden komp. 1.400 3.700 4.200 2.500

Social- og sundhedsudvalget Frivillighuset 150 150 150 150

Social- og sundhedsudvalget Opnormering af gadesygeplejerske 500 500 500 500

Social- og sundhedsudvalget Holdbarhed af mad produceret i Det Gode Madhus 2.000 2.000 2.000 2.000

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Integration og beskæftigelse - øget anvendelse af IGU som vej til 

uddannelse og beskæftigelse. Alternativ 1 0 0 0 0

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Integration og beskæftigelse - øget anvendelse af IGU som vej til 

uddannelse og beskæftigelse med forhøjet elevløn. Alternativ 2 500 500 0 0

Kultur- og Fritidsudvalget Silverrudder 0 60 60 60

Børn- og Ungeudvalget Styrket SSP-indsats 550 550 550 550

Børn- og Ungeudvalget Nomeringer i kommunale og selvejende dagtilbud 19.600 21.875 24.500 25.813

Teknik- og Erhvervsudvalget Gratis kollektiv trafik i land og by 8.000 8.000 8.000 8.000

Teknik- og Erhvervsudvalget Rottebekæmpelse 0 0 0 0

Teknik- og Erhvervsudvalget Indfangning af vilde katte 45 45 45 45

Miljø- og Naturudvalget

Udmøntning af Natur- og Friluftsliv, Klima- og Energipolitik, Skov- og 

Bæredygtighedsstrategi 500 500 500 500

Miljø- og Naturudvalget Drikkevand/grundvandsbeskyttelse - opnormering 550 550 550 0

Driftstemaer i alt 35.626 40.261 42.886 41.616

Oversigt over drifts- og anlægstemaer til budget 2020-23

Opdateret medio august2019

Acadre 18-26602



Budget 2020     Temaforslag drift 

Social- og Sundhedsudvalget   18/26602 

Acadre sagsnr. 18/26602 

 
Social- og Sundhedsudvalget – samlet oversigt over temaer til budget 2020: 
 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Projekt "Av min ryg" 333 333 333 0

Masterplan for fremtidens ældreliv 500 500 500 500

Røgfri fremtid 350 350 350 350

Demenscenter Sydfyn 648 648 648 648

Ny praktikaftale SOSU 1.400 3.700 4.200 2.500

Frivillighuset 150 150 150 150

Opnormering af gadesygeplejerske 500 500 500 500

Ændret holdbarhed mad 2.000 2.000 2.000 2.000

I alt 5.881 8.181 8.681 6.648  
 



Budget 2020     Temaforslag drift 

Social- og Sundhedsudvalget   18/26602 

Acadre sagsnr. 18/26602 

Projekt ”Av min ryg – Nyt tiltag til borgere med ondt i ryggen” 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 333 333 333 0
Anlæg
Finansiering

I alt 333 333 333 0

 
 
Resume: 
Forskere fra University College Lillebælt og Syddansk Universitet søger efter kommunale 
partnere, der kan være med til at medfinansiere forskningsprojektet ”Av min ryg”. 
Kommunens udgift for at være med i forskningsprojektet i en treårig periode vil være 1 
mio. kr. Herudover forudsættes, at både drift og administration lægger en stor indsats i 
projektet. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Lænderygbesvær er en af de hyppigste smertetilstande i den danske befolkning; 
35-50 % af den voksne befolkning oplyser at have haft forbigående eller konstante 
smerter i lænderyggen inden for det sidste år, mens godt 20 % har haft gener 
inden for de sidste 14 dage. 
 
Projektets målgruppe er borgere med vedvarende lænderygsmerter (mere end 3 
måneders varighed), som har været henvist til Rygcenter Syddanmark, anden 
hospitalsafdeling, speciallæge eller egen læge og efterfølgende har været tilbudt et 
kommunalt genoptræningsforløb. 
 
Formålet med forskningsprojektet er, at udvikle nye værktøjer som kan hjælpe borgere 
med lænderygbesvær. Grundlæggende er hypotesen, at nye værktøjer kan hjælpe 
personer til at leve bedre med lænderygbesvær ved at få dem til at ændre deres adfærd 
både i tanke og handling. Yderligere er hypotesen, at kommunen kan reducere udgifter 
til førtidspension og sygedagpenge. 
 
Forskningsgruppen vil engagere sig i kompetenceudvikling af træningsafdelingens 
personale og derved sikre, at den nye viden implementeres i træningsafdelingens 
praksis. 
 
Forskningsgruppen er i dialog med flere kommuner om at medfinansiere projektet. 
Status for de kontaktede kommuner er enten afslag eller uafklaret. 
 
Hvis projektet viser sig succesfuldt vil både kommune og forskere kunne bryste sig af at 
have taget ansvar omkring en stor samfundsmæssig problemstilling. 
 

I projektoplægget antages, at de nye værktøjer kan forbedre livskvaliteten hos borgere 
med lænderygbesvær i en sådan grad, at det vil påvirke kommunens udgifter til 
sygedagpenge og førtidspension. 
 
I Svendborg Kommune er situationen den, at ”rene” tilfælde af lænderygbesvær fylder 
relativt lidt i de pensionssager, der behandles på pensionsmøderne i socialafdelingen. 
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Social- og Sundhedsudvalget   18/26602 

Acadre sagsnr. 18/26602 

Tilsyneladende er lænderygbesvær oftest en del af en af kronisk smerteproblematik, hvor 
der typisk er smerter i flere forskellige dele af bevægeapparatet. 
 
Forskningsgruppen estimerer at kommunen undgår en daglig udbetaling på 871kr for 
hver sygedag, der kan afhjælpes. Og Forskningsgruppen estimerer at hvis man kan 
afhjælpe, at bare én borger ender som førtidspensionist, vil kommunen undgå en årlig 
udbetaling på omkring 200.000 kroner. 
 
Kommunens vurdering -  baseret på tal fra 2017 og 2018 - er, at Svendborg Kommunes 
udgifter til sygedagpenge er 248 kr. pr. borger pr. dag. Tilsvarende at Svendborg 
Kommunes udgifter til førtidspension er 115.721 kr. pr. borger pr. år. Forskellen kan 
bl.a. tilskrives, at kommunen modtager refusion for en del at bruttoudgiften til 
sygedagpenge og pension og kommunens besparelse vil alene svare til den kommunale 
nettoudgift. 

 
 
Økonomi:   
Svendborg Kommunes udgift for deltagelse i projektet er 1 mio. kr. 
 
Det samlede budget anslås til 7,1 millioner kr. under forudsætning af deltagelse af 4 
kommuner med et gennemsnitligt bidrag på 1 million kr. fra hver deltagende kommune 
over en treårig periode.  
 
Udover den direkte satsning på 3 millioner fra University College Lillebælt er der en 
medfinansiering via forskningstid fra Professor Per Kjær, forskere fra Syddansk 
Universitet og personale fra University College Lillebælt.  
 
Herudover kræver projektet medfinansiering i form af arbejdstid for kommunens ansatte 
i jobcenter, træningsafdeling, socialafdeling og administration. 
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 Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 500 500 500 500
Anlæg
Finansiering

I alt 500 500 500 500

 
 
Resume: 
Forslaget indebærer ansættelse af en velfærdsteknologimedarbejder til at sikre fokus og 
implementering af velfærdsteknologiske løsninger i Svendborg Kommune. 
Velfærdsteknologi skal være en del af håndteringen af den  demografiske udvikling på 
ældreområdet. De øvrige fokusområder i masterplanen håndteres i 2020 indenfor 
eksisterende budget 
 
Sagsfremstilling: 
For at kunne imødekomme de udfordringer ældreområdet står overfor i den nærmeste 
fremtid har Social og Sundhedsudvalget udarbejdet en masterplan for, hvilke retninger 
ældreområdet skal fokusere på og prioritere frem mod år 2025. Byrådet i Svendborg 
Kommune har i marts 2019 godkendt Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025. 
 
I Masterplanen arbejdes med syv fokusområder. Der er som bilag vedhæftet notat der 
beskriver hvordan der arbejdes med Masterplanens fokusområder. I forhold til budget 
2020 foreslås ansættelse af en velfærdsteknologimedarbejder til at sikre fokus og 
implementering af velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet. Medarbejderen skal 
sikre, at velfærdsteknologi bliver en af løsningerne på den demografiske udvikling på 
ældreområdet, hvor der bliver væsentligt flere ældre. De øvrige fokusområder håndteres 
i 2020 indenfor eksisterende budget. 
 
 

Påvirkning på andre områder:  
Ansættelse af velfærdsteknologimedarbejder vil understøtte brugen af velfærdsteknologi, 
og herigennem være med til at håndtere udfordringen ift at holde flest muligt borgere 
selvhjulpne. Det har betydning for økonomien i frivalgspuljen, hvis borgere ikke skal 
have hjemmehjælp. 
 
 
Økonomi:  
Der er ingen anlægsudgifter forbundet med temaet. 
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Røgfri fremtid 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 350 350 350 350
Anlæg
Finansiering

I alt 350 350 350 350

 
 
Resume: 
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 350.000 kr. pr. år fra 
2020 og frem. 
 
 
Sagsfremstilling: 
Røgfri Fremtid er et af tre udvalgte fokusområder for Social- og Sundhedsudvalget, 
understøttet af den partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, som 
Byrådet godkendte i november 2018. Formålet med forslaget er at styrke 
tobaksindsatsen i Svendborg Kommune, for derigennem at indfri ambitionen om en 
Røgfri Fremtid.  
 
Sundhedshus Svendborg varetager i dag kommunens primære tobaksindsats. I 2018 og 
2019 er indsatsen fokuseret på rygestopforløb, da samarbejdet med sygehus og almen 
praksis er styrket og da der i disse år er mulighed for at få statsligt tilskud til 
nikotinsubstitution eller rygestopmedicin. På baggrund af dette har Sundhedshuset 
oplevet en øget tilgang til og interesse for rygestopforløbene, som dels betyder, at det 
ikke er muligt indenfor eksisterende ramme at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling 
om lav ventetid på rygestopkurser, dels ikke er muligt at fokusere systematisk på en 
forebyggende indsats eller andre dele af en mulig tobaksindsats. 
  
Med vedtagelsen af Røgfri Arbejdstid for medarbejdere i Svendborg Kommune, varetager 
Sundhedshuset også rygestopforløb for de kommunale medarbejdere, der ønsker det.  
 
Forslaget bygger videre 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.  
 
Forslaget sætter særligt fokus på den forebyggende indsats på grundskoleniveau og på 
andre arenaer hvor børn og unge opholder sig. Konkret vil følgende indsatser kunne 
iværksættes: 

• Samarbejde med skolerne om strukturelle tiltag for at forebygge, at børn og unge 
starter med at ryge, herunder indførsel af røgfri skoletid.  

• Systematisk implementering af forebyggende undervisning om rygning på 
grundskolens udskolingstrin, herunder med 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 mhp. tilbud til 
børn og unge 
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• 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 disse. 

• Ekstra rygestopforløb for voksne 
• Midler til nikotinsubstitution og rygestopmedicin (relevant fra 2020) 
• Udbygning af samarbejdet om intern henvisning til rygestoptilbud 
• Samarbejde med socialområdet om styrket indsats målrettet sårbare borgere 
• Øget fokus og indsats ift. unges brug af snus  

Indsatserne vil ske i et tæt samarbejde med relevante fagområder.  
 

Økonomi:  
Udgift til personaleressourcer: 350.000 kr. pr. år. 
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Demenscenter Sydfyn 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 1.020 1.020 1.020 1.020
Anlæg
Finansiering -300 -300 -300 -300
Salg til Ærø -72 -72 -72 -72
I alt 648 648 648 648

 
Resume: 
Svendborg og Ærø Kommune har i fællesskab modtaget puljemidler til at drive et åbent 
anonymt uvisiteret rådgivnings og aktivitetstilbud for demente og pårørende, samt til at 
skabe meningsfulde aktiviteter for yngre demente.  
Demenscentret er beliggende i Sundhedshuset i Hulgade. Puljemidlerne ophører 
31.12.19. Det vil i denne version koste kr. 648.000 at videreføre tilbuddet. 
 

Sagsfremstilling: 
Demens er en sygdom, der rammer flere og flere. I Svendborg Kommune vurderes der i 
2019 at være 1100 demente borgere og i 2040 1400 demente borgere. 
 
Ærø og Svendborg Kommune har i mange år arbejdet målrettet på at udvikle 
kvalitetstilbud til borgere med demens og deres pårørende. I begge kommuner er der 
skabt mange velfungerende tilbud, hvor et Rådgivningscenter har manglet 
 
Svendborg og Ærø Kommune vil styrke og støtte mennesker med demens og deres 
nærmeste pårørende til at mestre livet med demens via Rådgivnings- og kontaktcentret. 
 
Forskningen vise, at mange borgere ikke har et stort kendskab til demens som sygdom 
og de konsekvenser, der er af sygdommen. Mere specifikt peger forskerne på, at der er 
stort behov for at få støtte til viden om sygdom og adfærd, forståelse af diagnose samt 
viden om hverdagen med demens. Økonomiske forhold, hjælp til at håndtere egne 
følelser og konflikter samt varetagelse af eget helbred fremhæves også som forhold, der 
påvirker demente og pårørende og hvor der mangler hjælp til. 
I forhold til velfærdsteknologi viser forskning at teknologiske hjælpemidler kan 
understøtte demente menneskers uafhængighed, selvbestemmelse og deltagelse i 
hverdagsaktiviteter, hvorfor teknologi og hjælpemidler vil indgå i Rådgivnings- og 
kontaktcentret. Ofte er det en fordel, at hjælpemidler og teknologi introduceres i de 
tidlige faser af demensen, hvor den demensramte har mulighed for at forstå og vænne 
sig til dem.  
 
Endvidere er et Rådgivnings- og kontaktcentret et sted, hvor mennesker med demens og 
pårørende kan møde ligesindede og indgå i samvær og aktiviteter i trygge rammer.  
 
Der er i Demenscenter Sydfyn i gennemsnit 20 borgerrådgivninger om måneden, der er 
10-12 hold med alt fra kognitiv stimulationsterapi, madlavning, til sang, og åbne tilbud, 
som spisning, fredagscafe o.l. Der er som en del af projektet med meningsfulde 
aktiviteter tilbud om ”Frirum” til pårørende. Frirummet skal være aflastning af pårørende.  
 
Der er tilknyttet frivillige til Demenscenter Sydfyn, og udarbejdet en frivilligstrategi ift at 
tiltrække flere frivillige. 
 
Vi lægger op til en reduceret videreførsel af demenscenter Sydfyn 
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Aktiviteter, åbne arrangementer, nye tiltag 
Skal i dette forslag drives af en vært med støtte fra frivillige. 
Herudover tænkes at drift af daghøjskole, demenstræning flyttes organisatorisk, så det 
drives fra Demenscenter Sydfyn, ligesom kommende aktiviteter, eksempelvis dele af 
ensomhedsindsatsen, vil kunne foregå i regi af Demenscenter Sydfyn 
 
Rådgivning og pårørendegrupper  
Skal i dette forslag kunne løftes af eksisterende medarbejdere 
 
Økonomi:  
 
 Pr. år Medfinansier

es fra 
eksisterende 
budget 

Budgetudvidelse 

Vært ift aktivitet og koordinering 450.000  450.000 
Åben anonym rådgivning ift demens 8 
timer ugl - demenskonsulent 

100.000 100.000  

Pårørendegrupper 100.000 100.000  
Vejledning velfærdsteknologi 8 timer 
ugl 

100.000 100.000  

Husleje, el, vand varme (anslået) 130.000  130.000 
Leasing af bus, incl diverse kr.  80.000  80.000 
Drift 5.000 pr. måned til frivillige mv 60.000  60.000 
Aktivitet forlægges til 
rådgivningscentret 

0 0 0 

I alt 1.020.000 300.000 720.000 
 
 
Ærø Kommune vil i forbindelse med deres budgetforhandlinger drøfte tilkøb af aktivitet, 
rådgivning og sparring på Demenscenter Sydfyn. Som en del af denne aftale skal 
Demenscenter Sydfyn hver 14. tilbyde rådgivning og aktivitet på Ærø. 
 
Ovenstående budget er betinget af resultatet af politisk behandling på Ærø. 
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Ny praktikpladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne. 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 1.400 3.700 4.200 2.500
Anlæg
Finansiering

I alt 1.400 3.700 4.200 2.500

 
       
Resume: 
Som følge af ny praktikpladsaftale indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på 
det offentlige arbejdsmarked, 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 end de 30 %.  
 
Kommunerne vil ikke blive kompenseret for denne ekstraudgift, idet det antages, at 
lønudgiften til disse elever svarer til den arbejdsværdi, der opnås. For Svendborg 
Kommune forventes ekstraudgiften at udgøre ca. 1,4 mio. kr. i 2020 stigende til 3,7 mio. 
kr. i 2021 – og yderligere til 6,2 mio. kr. i 2023 såfremt aftalen videreføres, når den skal 
genforhandles i 2021. I beregningen i tabellen ovenfor er dog kun medtaget udgifterne til 
ekstra optag i 2020 og 2021. 
 
Sagsfremstilling: 
KL og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked indgik den 6. februar 2019 en 
aftale om over to år at øge antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper og til social- og sundhedsassistent. 
 
Aftalen indebærer en stigning på ca. 30 % ift. den nuværende dimensionering, således at 
kommunerne i 2020 og 2021 skal ansætte 6.000 social- og sundhedsassistentelever og 
3.000 social- og sundhedshjælperelever. Den videre udmøntning af aftalen, herunder 
fordelingen af pladserne, betyder, at stigningen i elevoptag for Svendborg ligger på 38 % 
for hjælper-eleverne og 44 % for assistent-eleverne, idet den endelige fordeling blandt 
kommunerne i Region Syddanmark er foretaget på baggrund af en demografisk nøgle. 
 
Svendborg Kommunes nuværende dimensionering gældende for 2017-2019 lyder på et 
årligt optag på  

• 26 social- og sundhedshjælperelever (13 elever 2 gange årligt)  
• 36 social- og sundhedsassistentelever (12 elever 3 gange årligt), 

 
Det øgede optag vil give en nettoudgift i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. i 2020 stigende 
til 3,7 i 2021 og 6,2 mio. kr. ved fuld udrulning i 2023 såfremt aftalen videreføres. I 
beregningen vist i tabellen ovenfor er dog kun medtaget udgifterne til ekstra optag i 
2020 og 2021. (Udgiften er beregnet med udgangspunkt i en nettogennemsnitspris på 
kr. 120.000 pr. elev). 
 
Det nye optag forventes herefter at være ca.: 

• 36 social- og sundhedshjælperelever (18 elever 2 gange årligt)  
• 52 social- og sundhedsassistentelever (17-18 elever 3 gange årligt)  

 
Hertil kommer yderligere 16 ekstra social- og sundhedsassistentelever (5-6 elever 3 
gange årligt), der ifølge den nye praktikpladsaftale skal overgå fra regionsansættelse til 



Budget 2020     Temaforslag drift 

Social- og Sundhedsudvalget   18/26602 

Acadre sagsnr. 18/26602 

kommunal ansættelse. Overtagelse af disse elever skal ifølge KL være udgiftsneutral for 
kommunerne samlet set. 
 
Kommunerne vil ikke blive kompenseret for den øgede dimensionering som følge af det 
ekstra optag, idet det i aftalen forudsættes at udgiften til en elev modsvares af den 
arbejdsværdi, der opnås.  
 
Svendborg Kommune er ikke enig i den vurdering. Eleverne er på skole ca. 1/3 af tiden. 
Når de er i praktikken skal de lære, d.v.s. arbejde med de mål der er for at bestå 
praktikkerne. Det betyder, at for at få uddannet dygtige elever 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. 
 
Såfremt ældreområdet ikke kompenseres, vil finansiering af det ekstra elevoptag betyde, 
at den faste normering og/eller vikardækningen i plejecentre og i hjemmepleje vil skulle 
reduceres tilsvarende lønnen. 
 
Optagelse af de ekstra elever vil derudover betyde forøget arbejde for den nuværende 
uddannelseskonsulent på området i form af yderligere administration, 
ansættelsessamtaler, introduktion, praktikaftaler m.v.  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Plejecentre og hjemmepleje vil få forøget arbejde med oplæring af elever. 
 
Økonomi:  
Såfremt der ikke tilføres midler, må det forventes at blive nødvendigt at reducere i 
nuværende personale for at dække udgiften til ekstra elevlønninger. 
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Frivillighuset, tilskud  
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 150 150 150 150
Anlæg
Finansiering

I alt 150 150 150 150

 
Resume: 
I forbindelse med driften af Frivillighuset er der en økonomisk manko i 2020 og årene 
frem. Ifølge Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn (KMM) mangler der 
150.000 kr. Dette skyldes, at KMM fra 2020 ikke længere har økonomisk mulighed for at 
yde tilskud til driften af Frivillighuset. Derfor foreslår KMM, at Svendborg Kommune øger 
tilskuddet til Frivillighuset med 150.000 kr. i 2020 og årene frem, fra 210.000 kr. til 
360.000 kr. 
 
Sagsfremstilling: 
Frivillighuset er ramme for det frivillige sociale arbejde i Svendborg Kommune. 
Foreninger, grupper og netværk kan gratis benytte sig af husets lokaler til afholdelse af 
aktiviteter og møder. Frivillighusets stueplan huser KMM. KMM varetager opgaverne i 
forbindelse med daglig drift af huset, koordinering og booking af lokaler. Mere end 60 
foreninger, grupper og netværk benytter sig af Frivillighuset og årligt er der knap 2000 
lokalebookinger.  
 
Svendborg Kommune har siden 2012 støttet Frivillighuset med et årligt tilskud, nu 
svarende til 210.000 kr. KMM har årligt bidraget med 109.800 kr. (80.000 kr. i husleje 
og 29.800 kr. i tilskud til rengøring). Lejemålet er indgået for en tiårig periode med KMM 
og Svendborg Frivilligråd som lejere og løber frem til 2022. KMM har fra 2020 og årene 
frem ikke længere økonomisk mulighed for at yde tilskud til driften af Frivillighuset og 
der er en økonomisk manko svarende til 150.000 kr. Derfor foreslår KMM, at Svendborg 
Kommune øger tilskuddet til Frivillighuset fra 210.000 kr. til 360.000 kr. årligt. 
  
KMM henviser til, at der ved lejemålets indgåelse i 2012 blev aftalt med Svendborg 
Kommune, at KMMs økonomiske bidrag til Frivillighuset var en midlertidig aftale og ikke 
en permanent løsning. Desuden henviser de til, at Svendborg Kommune ved at øge 
tilskuddet kan træffe en principiel beslutning om, at Frivillighuset er gratis for alle 
frivillige sociale foreninger i kommunen, som herved ligestilles. 
Ifølge KMM får det en række konsekvenser, at de i 2020 ikke længere har mulighed for 
at yde tilskud til Frivillighuset. Det vil bl.a. betyde en markant forværring af rammerne 
for det frivillige sociale arbejde i Svendborg Kommune.  
 
Svendborg Kommune understøtter, at kommunen har et Frivillighus og i frivilligpolitikken 
”Fællesskab & Frivillighed” fra 2016 beskrives Frivillighuset som en base og ramme for 
koordinering, netværk og synergi foreningerne imellem. 
 
I forbindelse med at lejemålet af Frivillighuset udløber i 2022, nedsættes en formel 
arbejdsgruppe bestående af Svendborg Kommune, KMM og Svendborg Frivilligråd, der 
sammen skal undersøge mulighederne for lejemålets forlængelse og alternative løsninger 
til placering. 
 
Påvirkning på andre områder: 
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Opnormering af gadesygeplejerske  
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 500 500 500 500
Anlæg
Finansiering

I alt 500 500 500 500

 
Resume: 
Der ønskes en udvidelse af kommunes sygeplejetilbud til udsatte. 
 
Sagsfremstilling: 
Med budgetforliget for 2013 etablerede Svendborg Kommune en 20 timers udsatte-
sygeplejerskefunktion der arbejder opsøgende med fokus på sundhed i forhold til udsatte 
borgere. Udsattesygeplejersken opsøger udsatte borgere på de steder, hvor udsatte 
samles og har desuden faste ugentlige træffetider på Kirkens Korshærs Varmestue samt 
på det kommunale værested Stenbruddet i Vestergade. Stillingen blev i 2014 udvidet til 
en fuldtidsstilling. 
 
Erfaringerne med udsattesygeplejerskefunktionen har været positive. Der er kontakt med 
110-120 udsatte borgere primært i Svendborg by, som sygeplejersken hjælper med en 
række sundhedsproblemer. Det er eksempelvis umiddelbar sundhedsfaglig vurdering af 
forskellige tilstande og sundhedsproblemer, sundhedsfaglig ledsagelse til egen læge og 
hospitalsundersøgelser, mindre generelle sundhedscheck, distribution af rene sprøjtesæt 
til personer med iv-misbrug samt sundhedsfaglig rådgivning af bostøtte-medarbejdere 
med kontakt til borgere i eget hjem. 
 
Opnormeringen i 2014 er bl.a. anvendt til en udvidet indsats i forhold til sundhedsfaglig 
motivation og ledsagelse til egen læge og hospitalsundersøgelser/-behandling blandt de 
mest udsatte borgere samt forstærket opsøgende, motiverende og rådgivende funktion 
ved afbrydelse af behandlingsforløb for stofmisbrug mv. 
 
Med forslaget er der mulighed for at forstærke denne indsats og udvide det geografiske 
område for opsøgende sundhedsfaglige ydelser, således at udsatte i lokalområderne i 
højere grad kan få nytte at tilbuddet.  
 
Der ønskes afsat op til 500.000 kr. årligt til udvidelsen. 
 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 13. august 2019 at få beskrevet, 
hvad en mindre udvidelse kan tilføre funktionen. 
 
Ved at udvide med 20 timer kan dækning af lokalområderne udenfor Svendborg by blive 
styrket. Dækningen og tilstedeværelsen i lokalområderne vil både kunne bestå i en 
styrket opsøgende sundhedsfaglig indsats i samarbejde med lokale videnspersoner samt i 
lokalt tilbud målrettet socialt udsatte i eksisterende lokaler, hvor dette kan aftales.  
 
Ved at udvide med 30 timer kan det stigende behov for følgeskab af socialt udsatte 
borgere til undersøgelse og behandlingstilbud i det etablerede sundhedssystem bedre 
imødekommes. Der opleves et stigende behov for kvalificeret sundhedsfagligt følgeskab 
og bistand i forbindelse med socialt udsattes møde med sundhedssystemet. Dette for at 
sikre nødvendig undersøgelse og behandling af borgernes sundhedsproblemer.    
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Der kan desuden sikres en forbedret dækning på sygeplejeområdet for socialt udsatte i 
forbindelse med ferie, uddannelse mv.  
 
Ved at udvide med 37 timer kan vidensdeling, sparring og kompetenceudvikling med 
andre fagprofessionelle på eksempelvis ældreområdet og i det frivillige felt om socialt 
udsatte blive forøget. Dette er opgaver, der i dag udføres i det omfang, den primære 
opgave direkte i forhold til borgerne giver mulighed for det.  
 
Påvirkning på andre områder: 
 



Budget 2020     Temaforslag drift 

Social- og Sundhedsudvalget   18/26602 

Acadre sagsnr. 18/26602 

 Ændring af holdbarhed af kølemad i Det Gode Madhus  
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift  - alternativ 2 2.000 2.000 2.000 2.000
Anlæg
Finansiering

I alt 2.000 2.000 2.000 2.000

 
Resume: 
Der er besluttet en omlægning af holdbarheden af kølemad produceret af Det Gode 
Madhus fra 16 til 5 dage. Dette medfører øgede produktions- og kørselsudgifter, hvilket 
kan finansieres via en stigning i prisen pr. ret til det maksimalt tilladte (54 kr/hovedret i 
2019-niveau), via et tilskud på 2 mio. kr. eller via en kombination heraf. 
 
Sagsfremstilling: 
Som følge af nye anbefalinger fra Fødevarestyrelsen vedr. holdbarhed på kølemad, 
anbefaler administrationen, at holdbarheden af kølemad produceret af Det Gode Madhus 
ændres fra 16 dage til 5 dage. 
 
Historisk set blev beslutningen om produktion og levering af mad en gang om ugen taget 
med baggrund i aktuel viden om holdbarhed. I de senere år er levnedsmiddelinfektioner 
begrundet i bakterien listeria blevet mere udbredt og de seneste risikovurderinger viser, 
at der er behov for at revurdere fastsættelsen af holdbarheden. Fødevarestyrelsen 
vejleder i, at en holdbarhed på 5 døgn minimerer risikoen for, at man kan blive syg af 
listeria væsentligt.  
 
En holdbarhed på 5 døgn vil betyde, at borgeren fremover skal have leveret mad 3 gange 
om ugen. 
 
Dette vil betyde store omlægninger i produktionen af kølemad i det Gode Madhus, idet 
flere retter, f.eks. frokostretter og tilvalg, fremover vil skulle produceres flere gange om 
ugen i stedet for én gang, ligesom pakning m.v. vil skulle tilrettelægges anderledes end i 
dag, hvor al pakning foregår om fredagen, til udbringning i efterfølgende uge. 
 
En ændring i holdbarheden vil således have betydning for økonomien i madservicen, og 
antallet af forskellige retter pr. udbringning. 
 
Afledt positiv effekt af udbringning 3 x ugentlig er mere kontakt med borgerne, 
muligheder for at tilbyde andre retter og komponenter til retterne, eksempelvis friske 
salater. Noget kunderne efterspørger. 
Vi har indhentet information og vejledning i øvrige fynske kommuner. Odense og 
Faaborg-Midtfyn Kommune har inden for de seneste par år ændret holdbarheden fra 16 
til 5 dage, hvilket bl.a. betyder, at de alle nu udbringer tre gange ugentligt til 
hjemmeboende i stedet for en. 
 
Det er foretaget beregninger på, hvorledes produktion og udbringning kan håndteres 
mest økonomisk effektivt, ved henholdsvis to og tre ugentlige udbringninger. 
Kørselsudgiften er i sagens natur højest ved 3 ugentlige udbringninger, mens 2 ugentlige 
udbringninger vil give en endnu større produktionsudgift.  
I beregningerne er der taget højde for økonomien i forbindelse med indgåelse af 
samarbejde med Langeland om fælles produktion af kølemad. 
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Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 13. august 2019, at 
produktionsændringen træder i kraft pr. 1. januar 2020, og at der leveres 3 gange 
ugentligt. Finansieringen af omlægningen er videresendt til budgetforhandlingerne via 
Økonomiudvalget. 
 
Påvirkning på andre områder: 
 
Økonomi: 
Udgiften ved en omlægning til kortere holdbarhed vil betyde øgede udgifter og dermed 
en stigning i prisen pr. ret.  
 
 
Dette kan finansieres via borgerbetalig eller via tilskud, eller en kombination heraf. 
 
2019-priser Borgerpris pr. hovedret Årlig ufinansieret 

ekstraudgift 
Pris, nuværende 2019 49 kr.  
Alternativ 1: 
Borgerfinansieret betaling 
af 3 ugentlige leveringer 

 
54 kr. (max. pris jf. 
lovgivning) 

 
0 kr. 

Alternativ 2:  
Tilskud til produktionen ved 
3 ugentlige leveringer 

 
49 kr. 

 
2 mio. kr. 

Alternativ 3: 
Kombination af alternativ 1 
og alternativ 2 

 
Højere end 49 kr.  

 
Lavere end 2 mio. kr. 

 
Engangsudgifter til opdatering af IT (menukort, bestillingslister, produktionslister), nye 
foldere samt personaleudgifter til indkøring indeholdes indenfor eksisterende budget. 
 
I forhold til 2020 priser forventes max. prisen at stige til kr. 55 pr. hovedret. 
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Tema: Forsøg med ansættelse af IGU-elever i Social- og ældreområdet

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Elevløn pr. år (20 elever)(40 uger) 1.620 1.620
Skoleydelse 405 405
- refusion af skoleydelse* -405 -405
-sparede udgifter til 
integrationsydelse** -1.410 -1.410
- Hjemtagelse af resultattilskud -210 -210
I alt 0 0 0 0
*Skoleydelsen er dækket af 100 procent refusion
**afhænger af den enkelte borgers alder, civilstand og forsørgerstatus – her beregnet til 70.500 
kr. pr. person

Resume:
Ansættelse af 20 IGU-elever på Social- og sundhedsområdet. Elevlønnen finansieres via 
sparede udgifter til integrationsydelse samt resultattilskud.

Sagsfremstilling:
I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der lavet et forsøg, hvor Ældreområdet og 
Jobcenter Svendborg samarbejder med SOSU Fyn om et særligt IGU-forløb for 20 
borgere af anden etnisk herkomst. 

IGU står for integrationsgrunduddannelse, som er et særligt 2 årigt uddannelsesforløb, 
hvor deltagerne skifter mellem arbejde i ældreområdet samt 20 ugers AMU uddannelse 
på SOSU-skolen. Det lykkedes at få uddannelsesforløbet flyttet fra Odense til Svendborg, 
hvilket har vist sig at være en væsentlig årsag til at det er lykkedes at fastholde eleverne 
(aktuelt er 17 af de 20 oprindelige borgere fortsat i gang). 

Jobcentret og Ældreområdet arbejder i det nuværende projekt sammen for at sikre en 
god udslusning efter endt IGU-forløb, så eleverne enten går i uddannelse eller opnår 
beskæftigelse. Udvalget vil blive orienteret om resultaterne heraf.

Uddannelsesforløbet er sidestillet med ordinært arbejde, og deltagerne opnår derfor de 
samme rettidigheder som andre ordinært ansatte, herunder dagpengeret.

Det foreslås, at der afsøges om et tilsvarende forløb kan laves på f.eks. døgninstitutioner 
under socialområdet. 

Det foreslås, at der afsættes budget til, at der etableres et forløb for 20 elever i et IGU 
forløb, der tilknyttes institutioner i hhv. Social- og ældreområdet. Da uddannelsen varer 
2 år, afsættes budget i 2020 og 2021.

Kommunen har mulighed for at hjemtage resultattilskud, hvis en IGU-elev har været i 
ansættelse i mindst 6 måneder. Tilskuddet afhænger af, hvor længe det er siden 
kommunen overtog integrationsansvaret. Hvis resultattilskuddet kan hentes i år 1-3 
udgør beløbet 80.000 kr. og i år 4-5 udgør beløbet 53.000 kr. 

Påvirkning på andre områder: 
IGU-eleverne vil skulle ansættes i institutioner, der hører under Social- og 
Sundhedsudvalget. Det er samtidig en mulighed for at rekruttere til et fag, hvor det kan 
være svært at skaffe arbejdskraft nok. 
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Økonomi: 
Elevlønnen til IGU-eleverne skal afholdes af Social- og Sundhedsudvalget. Udgifterne 
hertil kan finansieres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i form af færre udgifter 
til integrationsydelse samt hjemtagelse af resultattilskud. 

Integrationsydelse afhænger af alder, civilstand og forsørgerstatus og udgør ml. 2.616-
12.143 kr./md. 

Det forventes, at resultattilskud kan dække forskellen mellem elevløn og 
integrationsydelse. Hvis det i praksis viser sig, at der ikke kan hjemtages nok tilskud, 
rejses der er særskilt sag om finansiering.

Alternativ med højere aflønning af IGU-elever

* 

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Elevløn pr. år (20 elever)(40 uger) 2.207 2.207
Skoleydelse 405 405- fratrukket refusion af 
skoleydelse* -405 -405
-sparede udgifter til 
integrationsydelse** -1.410 -1.410
- Hjemtagelse af resultattilskud -297 -297
I alt 500 500 0 0

Skoleydelsen er dækket af 100 procent refusion
**afhænger af den enkelte borgers alder, civilstand og forsørgerstatus – her beregnet som 70.500 
kr. pr. person

IGU-elever aflønnes efter de samme takster som EGU-elever, hvilket er lavere end den 
almindelige elevaflønning.

EGU-taksterne er fastlagt i de enkelte overenskomster og varierer for forskellige 
faggrupper. Overenskomsterne fastlægger minimumslønnen, det er op til den enkelte 
arbejdsgiver at fastlægge løn herudover.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har bedt om en beregning på hvad en højere 
aflønning vil betyde.

En IGU-elev løn er 8.777 kr./md.
En SOSU-hjælper-elevløn er 11.956 kr./md.

Økonomi: 

I det alternative forslag, hvor eleverne får en løn der svarer til en SOSU-hjælper elev, vil 
resultattilskuddene ikke kunne dække forskellen. Der vil her være behov for at finde en 
anden finansiering.

Begge forslag vil øge udgifterne og presse servicerammen svarende til udgiften til 
elevlønningerne. Mindreudgifterne til integrationsydelse og resultattilskuddene hører 
under overførselsudgifterne.
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Navn på tema: Ansøgning om tilskud til SILVERRUDDER. 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 60 60 60 60
Anlæg
Finansiering -60

I alt 0 60 60 60

 
Resume: 
Ansøgning om tilskud til SILVERRUDDER CHALLENGE OF THE SEA 2020 og overslagsår. 
 
Sagsfremstilling: 
SILVERRUDDER CHALLENGE OF THE SEA 2020 er en sejlsportsevent, hvor 460 deltagere 
fra hele Europa for at dyster om, hvem der kommer hurtigst rundt om Fyn i disciplinen 
”singlehand”. Eventen har været afviklet i Svendborg siden 2014. SILVERRUDDER er 
verdens største sejlsportsevent indenfor ”singlehand” sejlads.  
 
SILVERRUDDER ansøger om tilskud på 60.000 kr. til afvikling af eventen i 2020 og 
overslagsår. 
 
På møde i Teknik- og Erhvervsudvalget den 17/01-2019, vedtog udvalget besparelser på 
udgifter til afholdelse af arrangementer, hvilket gør at Svendborg Havn fremover ikke 
leverer gratis ressourcer og ydelser til arrangører af events og arrangementer på havnen.  
Udvalgets beslutning får økonomiske konsekvenser for afviklingen af SILVERRUDDER i 
2020 og fremefter. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Økonomi:  
Administrationen kan anvise finansiering i 2020 ved at allokere midler fra puljen til 
”synliggørelse af kulturhistoriske værdier”. Der kan ikke anvises finansiering i 2021 og 
frem. 
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Børne- og Ungeudvalget – samlet oversigt over temaer til budget 2020: 

 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

1. Minimumsnormering i 
kommunale og selvejende 
dagtilbud med børnehuse 19.600 21.875 24.500 25.813
2. Styrket SSP-indsts 550 550 550 550
I alt 20.150 22.425 25.050 26.363  
 

 

 

 

Minimumsnormeringer i kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse  

 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Bruttoudg. Minimumsnorm. 22.400 25.000 28.000 29.500
Forældrebetaling -5.600 -6.250 -7.000 -7.375
Afledt effekt, private 2.800 3.125 3.500 3.688

I alt 19.600 21.875 24.500 25.813  
 
Resume: 
Det er afdækket hvad der skal til for at indføre minimumsnormeringer i kommunale og 
selvejende dagtilbud med børnehuse fra 2019-2023. (bilag vedlagt) 
 
Sagsfremstilling: 
Byrådet har pr. 28. maj 2019 besluttet at igangsætte en afdækning af normeringer i 
dagtilbud i Svendborg Kommune. Konkret er det beregnet hvad der skal til for at 
kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse kan leve op til en normering, hvor 
der er én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder 
til seks børnehavebørn. Beregningerne er eksklusiv udgifter til ledelse og vikartimer.  
 
Indførelse af rammestyring fra 2019 betyder, at dagtilbudsområdets budget ikke 
reguleres ved stigende eller faldende børnetal. Børnetallet kan dermed have betydning 
for normeringen. Ændringer af budgetrammen ved eventuelle besparelser eller udvidelser 
samt løbende økonomistyring kan også have betydning for normeringen. For eksempel 
pålægges der et årlig effektiviseringskrav på 0,35 pct. samt der forventes indhentet en 
andel af negativ sparepulje i 2020.   
 
Ifølge den seneste børnetalsprognose forventes omtrent samme børnetal i 2020 som i 
2019. Fra 2021 forventes det at antallet af børn stiger. 
 
Nedenfor opgøres udviklingen i normeringerne i de kommende år, når 
rammebudgettering, besparelser og 0,35%-effektiviseringer gennemføres. 
 

• I 2019 udgør den beregnede gennemsnitsnormering 3,56 vuggestuebarn og 7,03 
børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder i kommunale og selvejende 
børnehuse. 
 

• I 2020 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,58 vuggestuebørn og 
7,08 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. 
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• I 2021 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,65 vuggestuebørn og 
7,20 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. 
 

• I 2022 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,72 vuggestuebørn og 
7,34 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. 
 

• I 2023 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,77 vuggestuebørn og 
7,43 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. 

 
Påvirkning på andre områder:  
Der er ingen påvirkning af andre fagudvalg. 
 
Økonomi:  
 
For at nå en samlet gennemsnitsnormering på én pædagogisk medarbejder til tre 
vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn eksklusiv ledelse 
og vikartimer vil det brutto koste 22,4 mio. kr. i 2020 voksende til 29,5 mio. kr. i 2023. 
Når der tages højde for forældrebetaling og afledte udgifter til private tilbudstyper vil det 
netto koste 19,6 mio. kr. i 2020 voksende til 25,8 mio.  kr. i 2023. 

 
Det bemærkes at ovenstående beløb vil ændre sig, hvis der ændres i definitionen af 
minimumsnormeringer eller i andre af beregningens forudsætninger. Det drejer sig 
blandt andet om fordelingen mellem medarbejdergrupper (pædagoger, pædagogiske 
assistenter og pædagogmedhjælpere), indregning af åbningstider i børnehusene, 
medarbejdernes og børnenes fravær (ferie/sygdom), medtagelse af vikartimer etc. 
 
 
 
Styrket SSP-indsats 

 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Drift 550 550 550 550
Anlæg
Finansiering

I alt 550 550 550 550  
 
Resume: 
 
Med baggrund i fokus på SSP’s arbejde omkring rusmiddelforebyggelse og 
kriminalitetsforebyggelse relateret til unge i misbrug foreslås tilførsel af ressourcer til 
SSP, så der kan ansættes en ekstra SSP-konsulent. Dette vil skabe mulighed for en øget 
SSP-indsats for unge i Svendborg Kommune. Der foreslås desuden udvidelse af SSP’s 
målgruppe op til 25 år. (bilag vedlagt) 
 
Sagsfremstilling: 
Der har i en længere periode været stort fokus på SSP’s arbejde med unge særligt 
omkring rusmiddelforebyggelse og kriminalitetsforebyggelse relateret til unge i misbrug. 
Såfremt SSP-arbejdet skal styrkes vil det kræve tilførsel af personalemæssige 
ressourcer. 
 
Målgruppen for SSP-arbejdet er i øjeblikket unge under 18 år. 
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SSP-samarbejdet består af samarbejde mellem skolerne i kommunen, socialområdet 
(dvs. Familieafdelingen) og Fyns Politi. SSP-samarbejdet organiserer kommunens 
kriminalitetsforebyggende indsats over for børn og unge. De tre enheder i SSP-
samarbejdet har ansvaret for børn og unges trivsel og opvækst og er alle via 
lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand. 
 
I Svendborg Kommune er der ansat to SSP-konsulenter til at varetage det koordinerende 
samarbejde på tværs af skole, social og politi. SSP’s arbejde består af indsatser på tre 
niveauer:  

• Generelle indsatser rettet mod alle unge, dvs. unge der ikke umiddelbart er 
kriminalitetstruede 

• Specifikke indsatser rettet mod unge med særlige udfordringer i relation til 
kriminalitet fx unge med misbrug 

• Individuelle indsatser rettet mod unge, der har begået kriminalitet og/eller udviser 
risikoadfærd 

  
Såfremt SSP-arbejdet for de under 18-årige styrkes ressourcemæssigt, vil det være 
muligt at forstærke den igangværende indsats. Dette kunne blandt andet resultere i  

• Mere forebyggende undervisning på skolerne 
• Flere gruppeorienterede tiltag i samarbejde med skole og politi 
• Større synlighed i gadeplansarbejdet. 

 
I andre kommuner er målgruppen for SSP-arbejdet udvidet, således at der kan arbejdes 
med unge hen over det 18. år. 
 
Såfremt målgruppen udvides op til 25 år, vil der kunne etableres et såkaldt af SSP+-
samarbejde. SSP+ vil styrke muligheden for at arbejde kriminalitetsforebyggende for 
unge op til 25 år i samarbejde med politiet og de øvrige aktører i Ungekontakten 
(Jobcenter, UU-Center og Socialafdeling Myndighed, herunder unge-SKP) og 
Ungeafdelingen. SSP+ vil også skabe nye muligheder for samarbejde med 
ungdomsuddannelserne omkring rusmiddelforebyggelse og misbrug fx i RUSK-regi, idet 
en stor andel af de unge på ungdomsuddannelserne er over 18 år.  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 

 
Økonomi:  
Udgiften til en fuldtids SSP-medarbejder udgør 550.000 kr.  
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Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i 

Svendborg Kommune Svendborg Kommune Svendborg Kommune Svendborg Kommune     
 

Baggrund 

Byrådet besluttede den 28. maj 2019 på baggrund af en sag fra Enhedslisten, at der skulle 

igangsættes en afdækning af normeringer i dagtilbud i Svendborg Kommune. Byrådet besluttede 

at afdækningen skulle omfatte følgende:  

 

• At administrationen beregner hvad der skal til for at de kommunale dagtilbud i 

Svendborg kan leve op til en normering, hvor der er 1 pædagogisk personale til 3 

vuggestuebørn og 1 til 6 børnehavebørn (eksklusiv ledelse og vikartimer). 

• Administration udarbejder en opgørelse over, hvordan normeringen er i dag, samlet 

og for hvert børnehus.  

• Administrationen laver en opgørelse for udviklingen i normeringerne i de kommende 

år når rammebudgettering, besparelser og 0,35%-besparelser gennemføres. 

 

 

I det i det politiske forståelsespapir fra 25. juni 2019 fremgår det, at regeringen: 

 

”vil fremlægge en ambitiøs børneplan. Målet skal være at forbedre forholdene for børn og 

personale i daginstitutioner gennem en langsigtet investeringsplan frem mod 2025, der 

sammentænker normeringer, uddannelse, kvalitet og ledelse og som [bl.a.] indeholder, at der 

indføres lovbundne minimumsnormeringer der implementeres i perioden frem mod 2025, 

således at de er fuldt indfasede i 2025. Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020.” 

 

På nuværende tidspunkt er der ikke kendskab til hvilken definition på minimumsnormeringer, 

der vil blive anvendt i en kommende lovgivning. 

 

Styringsprincipper for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune 

Selvejende dagtilbud tildeles samme lønbudget som kommunale dagtilbud, og er forpligtet til at 

følge politisk besluttede principper og det overordnede serviceniveau for Svendborg Kommune. 

Selvejende dagtilbud er derfor medtaget i denne afdækning. 

 

Budgettet til kommunale og selvejende dagtilbud fordeles som en samlet lønsum i et 

rammebudget. Børne- og Ungeudvalget besluttede den 12. juni 2019 en ny budgetmodel for 

dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar 2020.  

 

Budgetmodellen tildeler et grundbudget til alle børnehuse. Dernæst tildeles der budget efter 

forventet antal børn, socioøkonomiske forhold, børnehuse med udegrupper og flere matrikler 

samt ledelse. Budgetmodellen indeholder to politisk besluttede bindinger: en åbningstid på 50 



Budget	2020	 				Temaforslag	drift	
Børne-	og	Ungeudvalget	

Acadre sagsnr. 18-26602 

timer pr. uge i gennemsnit for børnehusene i et dagtilbud, samt minimum 50 pct. uddannede 

pædagoger i hvert børnehus.  

 

De kommunale dagtilbuds forældrebestyrelser beslutter principper for budgetanvendelsen, 

indenfor de mål og rammer, som Byrådet og Børne- og Ungeudvalget har opstillet. 

Forældrebestyrelsens kompetence i forhold til budgettet er defineret i lovgivningen. I selvejende 

dagtilbud har bestyrelsen et mere vidtgående ansvar vedrørende økonomiske og 

medarbejdermæssige forhold. 

 

Dagtilbudslederen udmønter og følger op på budgettet i samarbejde med de pædagogiske 

teamledere i dagtilbuddets børnehuse. Det decentrale styringsprincip giver mulighed for at 

forældrebestyrelse, dagtilbudsleder og pædagogisk teamleder kan imødekomme særlige lokale 

forhold og omfordele budget, for eksempel mellem børnehuse eller mellem børnehave og 

vuggestue i samme børnehus.  

 

Lokal omprioritering kan være relevant, hvis børnegruppen i børnehusene ændrer sig over året, 

og for generelt at anvende medarbejdergruppens kompetencer bedst muligt indenfor 

dagtilbuddet. Den faktiske normering kan således variere fra børnehus til børnehus på baggrund 

af lokale prioriteringer. 

 

Afdækning af normeringer 

Afdækning af normeringer tager afsæt i den definition af minimumsnormeringer, der er anvendt 

ved Byrådets behandling: én pædagogisk medarbejder til tre vuggestuebørn og én pædagogisk 

medarbejder til seks børnehavebørn (eksklusiv ledelse og vikartimer). 

 

Afdækning af normeringer tager afsæt i budgetrammen med den vedtagne budgetmodel og 

forventet antal vuggestue- og børnehavebørn i 2019 og fremadrettet jævnfør den seneste 

børnetalsprognose godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 8. maj 2019. Forudsætninger 

anvendt i beregningerne er uddybet i Appendiks 3. 

 

Budgetrammen er omregnet til pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, og afspejler således hvor 

mange pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, der er budget til i børnehusene. Pædagogisk 

fuldtidsmedarbejdere omfatter pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. 

Gennemsnitslønnen til en pædagogisk fuldtidsmedarbejder bygger på en faktisk gennemsnitsløn, 

der er vægtet ud fra den nuværende medarbejdersammensætning i Svendborg Kommune med 

68 pct. pædagoger, 6 pct. pædagogiske assistenter og 26 pct. pædagogmedhjælpere. Som 

ovenfor skrevet indeholder budgetmodellen en politisk besluttet binding om, at der minimum 

skal være 50 pct. uddannede pædagoger i hvert børnehus.  

 

Den anvendte definition af minimumsnormeringer tager ikke højde for: 

• Børnehusenes åbningstid på i gennemsnit 50 timer pr. uge, som betyder at de 

pædagogiske medarbejders timetal omregnet til fuldtidsstillinger skal fordeles ud over et 

længere tidsrum.  
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• Fravær hos børn ved ferie og sygdom forskellige hente- og bringetidspunkter. 

• Fravær hos medarbejdere ved ferie og sygdom hvor der ikke indkaldes vikarer 

• At medarbejdere løser andre opgaver end den direkte opgave med børnene for 

eksempel forældresamarbejde, samarbejde med PPR og Familieområdet, forberedelse af 

pædagogiske læringsmiljøer og rutinesituationer, personalemøder etc.  

 

Samlet set betyder det, at der på et givet tidspunkt ofte vil være færre medarbejdere og færre 

børn tilstede end antal ansatte medarbejdere og indskrevne børn. Appendiks 2 indeholder 

derfor tre cases, der viser antal medarbejdere og børn henover en typisk dag i maj 2019. Casene 

viser et billede, der er tættere på det oplevede serviceniveau i dagligdagen med flere børn pr. 

pædagogisk medarbejder end den beregnede normering.  

 

Beregning af hvad skal der til for at de kommunale dagtilbud i Svendborg kan leve op til en 

normering, hvor der er 1 pædagogisk personale til 3 vuggestuebørn og 1 til 6 børnehavebørn 

(eksklusiv ledelse og vikartimer) 

 

I 2019 indgår der ca. 317 pædagogiske fuldtidsmedarbejdere i kommunale og selvejende 

dagtilbud med børnehuse. En minimumsnormering som beskrevet vil forudsætte i alt ca. 373 

pædagogiske fuldtidsmedarbejdere. 

 

For at nå en samlet gennemsnitsnormering på én pædagogisk medarbejder til tre 

vuggestuebørn og én pædagogisk medarbejder til seks børnehavebørn eksklusiv ledelse og 

vikartimer vil der samlet skulle ansættes ca. 56 flere fuldtidsmedarbejdere på 

dagtilbudsområdet. Dette svarer til en bruttoudgift på 21,7 mio. kr. (2019) og en nettoudgift 

på 19,0 mio. kr., når der tages højde for forældrebetaling og afledte udgifter til private 

tilbudstyper. 

 

Note:  

- Ledelsestid, administration og vikar er ikke en del af den beregnede normering.  

- Pædagogiske teamleders børnetimer, ressourceindsatser, ressourcepladser og § 32 

specialpladser indgår i den beregnede gennemsnitlige normering for Svendborg Kommune. 

- Opgørelsen er beregnet på baggrund af en vægtet gennemsnitsløn til en pædagogisk 

fuldtidsmedarbejder. Den afspejler således hvor mange pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, 

der vil være budget til i børnehusene. 

- Forudsætningerne er uddybet i Appendiks 3. 

 

Opgørelse over normeringen i dag, samlet og for hvert børnehus 

 

Med afsæt i den anvendte definition af minimumsnormeringer udgør den gennemsnitlige 

beregnede normering for kommunale og selvejende dagtilbud i 2019 3,56 vuggestuebarn pr. 

pædagogisk medarbejder og 7,03 børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder.  

 

Forskellen til den anvendte definition af minimumsnormeringer svarer i 2019 til de ekstra 56 

fuldtidsstillinger, der samlet set skulle oprettes jævnfør ovenfor. 
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I Appendiks 1 er der udarbejdet en opgørelse over beregnede normeringer for hvert 

børnehus. Som ovenfor skrevet er der i beregningen taget afsæt i en vægtet gennemsnitsløn 

for en pædagogisk fuldtidsmedarbejder. Denne er anvendt for at kunne sammenligne 

børnehusene, idet forskelle i medarbejdersammensætning, anciennitet etc. betyder, at 

lønsummen i praksis anvendes forskelligt i børnehusene.  

  

Ressourcepladser og § 32 specialpladser er ikke indregnet i opgørelsen over beregnede 

normeringer for hvert børnehus, idet budget til ressourcepladser og § 32 specialpladser gives 

til konkrete børn. Ressourcepladser og § 32 specialpladser er indregnet i den samlede 

gennemsnitlige beregnede normering for kommunale og selvejende dagtilbud.  

 

Som ovenfor skrevet tager den anvendte definition af minimumsnormeringer ikke højde for 

flere forhold. Appendiks 2 indeholder derfor tre cases, der viser antal medarbejdere og børn 

henover en typisk dag i maj 2019. Casene viser et billede, der er tættere på det oplevede 

serviceniveau i dagligdagen med flere børn pr. pædagogisk medarbejder end de beregnede 

normeringer.  

 

Der er udarbejdet cases fra henholdsvis et mindre børnehus (Østerdalen Gudbjerg Børnehus), 

et større børnehus (Øbakkerne Kirkeby Børnehus) og et børnehus med mange børn i udsatte 

positioner (Vesterlunden Nordlyset). Casene bygger på de planlagte mødeplaner for 

medarbejdere samt et skøn over antallet af fremmødte børn på de forskellige tidspunkter i 

løbet af dagen. Casene er udarbejdet i samarbejde med den pædagogiske teamleder og 

arbejdsmiljørepræsentanten i børnehuset. 

 

Note:  

- Ledelsestid, administration, vikar, ressourcepladser og §32 specialpladser er ikke en del af den 

beregnede normering for de enkelte børnehuse (Appendiks 1).  

- Opgørelsen er beregnet på baggrund af en vægtet gennemsnitsløn til en pædagogisk 

fuldtidsmedarbejder. Den afspejler således hvor mange pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, 

der vil være budget til i børnehusene. 

- Forudsætningerne er uddybet i Appendiks 3. 

 

Opgørelse for udviklingen i normeringerne i de kommende år, når rammebudgettering, 

besparelser og 0,35%-besparelser gennemføres 

 

Indførelse af rammestyring fra 2019 betyder, at dagtilbudsområdets budget ikke reguleres ved 

stigende eller faldende børnetal. Børnetallet kan dermed have betydning for normeringen i 

det enkelte år. Ændringer af budgetrammen ved eventuelle besparelser eller udvidelser samt 

løbende økonomistyring, for eksempel økonomisk tilbageholdenhed kan også have betydning 

for normeringen. 

 

Ifølge den seneste børnetalsprognose forventes omtrent samme børnetal i 2020 som i 2019. 

Fra 2021 forventes det at antallet af børn stiger.  

 

• I 2019 udgør den beregnede gennemsnitsnormering 3,56 vuggestuebarn og 7,03 

børnehavebarn pr. pædagogisk medarbejder i kommunale og selvejende børnehuse. 
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• I 2020 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,58 vuggestuebørn og 7,08 

børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. 

• I 2021 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,65 vuggestuebørn og 7,20 

børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. 

• I 2022 forventes en gennemsnitlig beregnet normering på 3,72 vuggestuebørn og 7,34 

børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder. 

 

Note: 

- På dagtilbudsområdet nedreguleres budgettet ligesom på øvrige områder årligt med 0,35% 

(effektiviseringsprocent), hvilket slår igennem i alle år. 

- Indførelse af forårsSFO fra 1. april 2020 betyder færre børn i forårsmånederne og tilsvarende 

færre medarbejdere. ForårsSFO har derfor isoleret set ikke betydning for normeringen i 

dagtilbud. Aldersgruppen i børnehaven vil dog i gennemsnit blive yngre. 

- Opgørelsen er beregnet på baggrund af gennemsnitslønnen til en pædagogisk 

fuldtidsmedarbejder. Den afspejler således hvor mange pædagogiske fuldtidsmedarbejdere, 

der vil være budget til i børnehusene. 

- Forudsætningerne er uddybet i Appendiks 3. 
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Appendiks 1. Beregnet normering pr. børnehus 2019Appendiks 1. Beregnet normering pr. børnehus 2019Appendiks 1. Beregnet normering pr. børnehus 2019Appendiks 1. Beregnet normering pr. børnehus 2019    
Eksklusiv ledelsestid, administration, vikar, ressourcepladser og § 32 specialpladser. Inklusiv andel af fælles 

ressourceindsatser. 

Hvis ressourcepladser og § 32 specialpladser tages ud af den samlede gennemsnitlige beregnede normering i 

kommunale og selvejende dagtilbud udgør den 3,76 vuggestuebarn og 7,42 børnehavebarn pr. pædagogisk 

medarbejder. 

 

Note:  

• Oversigten viser en beregnet normering, hvor der tages afsæt i den vedtagne budgetmodel. I beregningen 

anvendes en vægtet gennemsnitsløn for en pædagogisk fuldtidsmedarbejder for at kunne sammenligne 

børnehusene, idet forskelle i medarbejdersammensætning, anciennitet etc. betyder, at lønsummen i 

praksis anvendes forskelligt i børnehusene.  

 0-2 årige 3-6 årige 0-2 årige 3-5 årige

Østerdalen 45                        264                     3,74                        7,38                        

Oure Børnehus 6                          17                        3,58                        7,07                        

 Skårup Børnehus 15                        63                        3,74                        7,37                        

Eventyrhuset 8                          24                        3,65                        7,21                        

Hesselager Børnehus 4                          24                        3,72                        7,35                        

Gudme Børnehus 12                        53                        3,83                        7,55                        

Thurø Børnehus -                      83                        7,44                        

Sundbyøster 160                     320                     3,74                        7,39                        

4-Kløveren 12                        51                        3,72                        7,33                        

Børnely 39                        67                        3,82                        7,54                        

Paraplyen 14                        22                        3,78                        7,46                        

Poppellunden 28                        42                        3,81                        7,52                        

Humlebien 43                        75                        3,64                        7,19                        

Kobberbækken 24                        63                        3,74                        7,38                        

Vesterlunden 123                     237                     3,76                        7,42                        

Ryttergården 14                        41                        3,77                        7,43                        

Skovlinden 32                        54                        3,74                        7,39                        

Nordenvinden 12                        36                        3,72                        7,34                        

Nordlyset 25                        44                        3,68                        7,26                        

Kildebækken 14                        23                        3,78                        7,45                        

Kernehuset 26                        39                        3,88                        7,65                        

Øbakkerne 70                        366                     3,81                        7,53                        

Vester Skerninge Børnehus -                      46                        7,42                        

 Ollerup Børnehus 16                        44                        3,81                        7,53                        

 Kirkeby Børnehus 14                        69                        3,88                        7,65                        

Stenstrup Børnehus 12                        42                        3,75                        7,41                        

Solsikken 14                        73                        3,82                        7,54                        

Lundby Børnehave -                      33                        7,32                        

 Sundhøj Børnehus 14                        59                        3,86                        7,61                        

Fyrtårnet 62                        131                     3,71                        7,33                        

Vuggestuen Byparken 30                        -                      3,84                        

Børnegården Byparken 11                        46                        3,56                        7,03                        

Rantzausminde Børnehave 6                          47                        3,85                        7,59                        

Maria Søstrenes Børnehus 15                        38                        3,65                        7,20                        

Forventet antal børn 2019
Antal børn pr. Fuldtids 

pædagogisk medarbejder
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• Sundbyøster Paraplyen og Fyrtårnet Byparkens Vuggestue modtager tilskud fra statslig pulje til børnehuse 

med mange børn i udsatte positioner. Den beregnede normering er uden det statslige tilskud. 

Appendiks 2. Cases Appendiks 2. Cases Appendiks 2. Cases Appendiks 2. Cases ––––    mødeplaner i tre børnehusemødeplaner i tre børnehusemødeplaner i tre børnehusemødeplaner i tre børnehuse    

 

Case 1. Østerdalen Gudbjerg Børnehus, maj 2019 

 

• Der var indmeldt 9 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn. 

• Normeringen viser antal medarbejdere og børn henover en typisk dag. Opgørelsen afspejler 

at medarbejdertimerne fordeles ud på en samlet åbningstid på 50 timer pr. uge.  

• Mødeplanen er udtryk for et gennemsnit for maj 2019, som kan variere fra dag til dag.  

• Dagens samlede normering udgør 4,6 vuggestuebørn og 12,4 børnehavebørn pr. pædagogisk 

medarbejder.  

• Der er aktuelt tilført ca. 29 timer ekstra fra Østerdalens samlede budget til Østerdalen 

Gudbjerg Børnehus (vuggestue og børnehave). De flere timer er medregnet i mødeplanen.  

• Den beregnede normering pr. børnehus tager afsæt i den vedtagne budgetmodel for 

dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar 2020. Nedenstående case tager afsæt i den 

nuværende ressourcetildeling til dagtilbud med børnehuse.  

 

Østerdalen Gudbjerg  

Børnehus 

Antal børn i 

vuggestuen 

Antal pædagogiske 

medarbejdere i vuggestuen 

Antal børn pr. pædagogisk 

medarbejder 

06.30 - 07.00  
Samlet vuggestue og børnehave med én medarbejder - 5 vuggestuebørn og 7 

børnehavebørn 

07.00 - 08.00 7 1 7,0 

08.00 - 09.00 8 2 4,0 

09.00 - 12.00 8 2 4,0 

12.00 - 13.00 8 2 4,0 

13.00 - 15.00 8 2 4,0 
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15.00 - 16.00 6 1 6,0 

16.00 - 16.30 
Samlet vuggestue og børnehave med én medarbejder - 3 vuggestuebørn og 7 

børnehavebørn 

 

Østerdalen Gudbjerg  

Børnehus 

Antal børn i 

børnehaven 

Antal pædagogiske 

medarbejdere i børnehaven 

Antal børn pr. pædagogisk 

medarbejder 

06.30 - 07.00 
Samlet vuggestue og børnehave med én medarbejder - 5 vuggestuebørn og 7 

børnehavebørn 

07.00 - 08.00 20 1 20,0 

08.00 - 09.00 26 2 13,0 

09.00 - 12.00 26 4 6,5 

12.00 - 13.00 25 2 12,5 

13.00 - 15.00 25 2 12,5 

15.00 - 16.00 22 1 22,0 

16.00 - 16.30 
Samlet vuggestue og børnehave med én medarbejder - 3 vuggestuebørn og 7 

børnehavebørn 
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Case 2. Øbakkerne Kirkeby Børnehus, maj 2019 

 

• Der var indmeldt 14 vuggestuebørn og 78 børnehavebørn. 

• Normeringen viser antal medarbejdere og børn henover en typisk dag. Opgørelsen 

afspejler at medarbejdertimerne fordeles ud på en samlet åbningstid på 50 timer pr. uge.  

• Mødeplanen er udtryk for et gennemsnit for maj 2019, som kan variere fra dag til dag. 

• Dagens samlede normering udgør 3,8 vuggestuebørn og 11,4 børnehavebørn pr. 

pædagogisk medarbejder. 

• I vuggestuen er der ansat en studerende 30 timer om ugen. Dagtilbuddet har kun 

lønudgifter til den studerende svarende til 20 timer om ugen. I perioder uden en 

studerende indgår der derfor ti timer færre om ugen i vuggestuens mødeplan. 

• Øbakkerne Kirkeby Børnehus samler vuggestue og børnehave i tidsrummet 06.30 - 07.30 

og 16.00 - 16.30.  

• Den beregnede normering pr. børnehus tager afsæt i den vedtagne budgetmodel for 

dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar 2020. Nedenstående case tager afsæt i 

den nuværende ressourcetildeling til dagtilbud med børnehuse.  

 

Øbakkerne Kirkeby  

Børnehus 

Antal børn           

vuggestuen 

Antal pædagogiske medarbejdere i 

vuggestuen 

Antal børn pr. pædagogisk 

medarbejder 

06.30 - 07.00 4 1 4,0 

07.00 - 07.30 5 1 5,0 

07.30 - 08.00 7 2 3,5 

08.00 - 08.30 8 2 4,0 

08.30 - 09.00 11 3 3,7 

09.00 - 10.15 13 3 4,3 

10.15 - 12.15 13 4 3,3 

12.15 - 14.30 13 3 4,3 

14.30 - 15.00 11 3 3,7 

15.00 - 15.30 8 2 4,0 

15.30 - 16.00 4 1 4,0 

16.00 - 16.30 1 1 1,0 

 

  



Budget	2020	 				Temaforslag	drift	
Børne-	og	Ungeudvalget	

Acadre sagsnr. 18-26602 

Øbakkerne Kirkeby 

Børnehus 

Antal børn i 

børnehaven 

Antal pædagogiske medarbejdere i 

børnehaven 

Antal børn pr. pædagogisk 

medarbejder 

06.30 - 07.00 17 1 17,0 

07.00 - 07.30 35 2 17,5 

07.30 - 08.00 41 4 10,3 

08.00 - 08.30 51 5 10,2 

08.30 - 09.00 72 5 14,4 

09.00 - 12.30 74 8 9,3 

12.30 - 14.00 74 6 12,3 

14.00 - 14.30 70 6 11,7 

14.30 - 15.00 61 6 10,2 

15.00 - 15.30 52 4 13,0 

15.30 - 16.00 35 3 11,7 

16.00 - 16.30 9 1 9,0 
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Case 3. Vesterlunden Nordlyset, maj 2019 

 

• Der var indmeldt 28 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn. 

• Normeringen viser antal medarbejdere og børn henover en typisk dag. Opgørelsen 

afspejler at medarbejdertimerne fordeles ud på en samlet åbningstid på 50 timer pr. uge.  

• Mødeplanen er udtryk for et gennemsnit for maj 2019, som kan variere fra dag til dag. 

• Dagens samlede normering udgør 4,7 vuggestuebørn og 9,8 børnehavebørn pr. 

pædagogisk medarbejder. 

• Der var bevilliget 30 ressourcetimer pr. uge til to børn i børnehaven. Disse timer er 

medregnet i mødeplanen.  

• I vuggestuen er der ansat en studerende 30 timer om ugen. Dagtilbuddet har kun 

lønudgifter til den studerende svarende til 20 timer om ugen. I perioder uden en 

studerende indgår der derfor ti timer færre om ugen i vuggestuens mødeplan, som 

Vesterlunden Nordlyset kompenseres for.  

• Den beregnede normering pr. børnehus tager afsæt i den vedtagne budgetmodel for 

dagtilbud med børnehuse gældende fra 1. januar 2020. Nedenstående case tager afsæt i 

den nuværende ressourcetildeling til dagtilbud med børnehuse.  

 

Vesterlunden Nordlyset Antal børn i vuggestuen 

Antal pædagogiske 

medarbejdere i 

vuggestuen 

Antal børn pr. 

pædagogisk medarbejder 

06.30 - 07.30  6 1 6,0 

07.30 - 08.00 12 2 6,0 

08.00 - 09.00 20 4 5,0 

09.00 - 11.30 28 8 3,5 

11.30 - 14.30 27 6 4,5 

14.30 - 15.30 22 4 5,5 
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15.30 - 16.30 17 3 5,7 

 

Vesterlunden Nordlyset Antal børn i børnehaven 

Antal pædagogiske 

medarbejdere i 

børnehaven 

Antal børn pr. 

pædagogisk medarbejder 

06.30 - 07.30 10 1 10,0 

07.30 - 08.00 23 2 11,5 

08.00 - 09.00 42 3 14,0 

09.00 - 13.00 48 6 8,0 

13.00 - 15.00 40 4 10,0 

15.00 - 15.30 31 3 10,3 

15.30 - 16.30 22 2 11,0 
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Appendiks 3. Forudsætninger anvendt i Appendiks 3. Forudsætninger anvendt i Appendiks 3. Forudsætninger anvendt i Appendiks 3. Forudsætninger anvendt i beregningerneberegningerneberegningerneberegningerne    
 

1. Budgetter indregnet i beregningerne 2019-2022 

 

Nedenfor beskrives hvilke udgifter de enkelte budgetter dækker.  

 

Pædagogiske medarbejdere i børnehuse:  

Dækker løn til pædagoger, de pædagogiske teamleders børnetimer, pædagogiske assistenter og 

pædagogmedhjælpere i børnehusene. Budgettet skal dække alle forpligtigelser der knytter sig til 

medarbejderne inklusiv vikardækning. 

 

Ressourcepædagoger: 

Dækker løn til fælles ressourceindsatser. Ressourcepædagogerne er ikke ansat i de enkelte 

børnehuse, men aflønnes på central konto. Ressourcepædagogerne iværksætter tiltag i de 

børnehuse, som har et aktuelt behov herfor, og indgår i denne sammenhæng i børnehusenes 

medarbejdergruppe. Ressourcepædagoger skal ligeledes iværksætte tiltag i Dagplejen, og der er 

således kun indregnet en andel af de samlede ressourcer der anvendes på ressourcepædagoger. 

 

Tidlig forebyggende indsats: 

Dækker løn til fælles ressourceindsatser. Børnehusene tildeles budget efter konkret behov fra 

dette budget. Der tildeles ligeledes budget til private børnehuse, og der er således kun indregnet 

en andel af de samlede ressourcer der anvendes til tidlig forebyggende indsats. 

 

Ressourcepladser: 

Dækker løn til fælles ressourceindsatser. Børnehusene tildeles budget til konkrete børn fra dette 

budget. 

 

Sprogpædagoger: 

Dækker løn til fælles sprogpædagoger. Sprogpædagogerne er ikke ansat i de enkelte børnehuse, 

2019 2020 2021 2022

Pædagogiske medarbejdere i børnehuse 112.286.390      112.286.390      112.286.390      112.286.390      

Ressourcepædagoger 5.701.923          5.701.923          5.701.923          5.701.923          

Tidlig forebyggende indsats 984.234              984.234              984.234              984.234              

Ressourcepladser 4.712.438          4.712.438          4.712.438          4.712.438          

Sprogpædagoger 829.608              829.608              829.608              829.608              

§32 Specialpladser 1.761.101          1.761.101          1.761.101          1.761.101          

Vikartimer, 3 pct. trækkes ud -3.805.165         -3.805.165         -3.805.165         -3.805.165         

Arbejdskraftværdi af pædagogisk assistent-elever 563.124              563.124              563.124              563.124              

Negativ overførselspulje i 2020 -1.004.777         

Besparelse jf. temabeskrivelse til budget 2020 -502.875            -459.000            -459.000            

0,35 pct. besparelse årligt -498.856            -997.712            -1.496.568         

Ekstra besparelse i 2019 (ikke i overslagsår) 1.291.000          1.291.000          1.291.000          

Besparelse fra 2021 og frem -230.044            -230.044            

Budget i alt 123.033.654      122.318.146      122.637.898      122.139.042      
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men aflønnes på central konto. Sprogpædagogerne iværksætter tiltag i de børnehuse, som har 

et aktuelt behov herfor, og indgår i denne sammenhæng i børnehusenes medarbejdergruppe. 

Sprogpædagoger skal ligeledes iværksætte tiltag i private børnehuse, og der er således kun 

indregnet en andel af de samlede ressourcer der anvendes på sprogpædagoger.  

 

§ 32 Specialpladser: 

Dækker udgifter som er bevilliget jævnfør Servicelovens § 32, primært i form af ekstra 

medarbejderressourcer vedrørende børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Budget der indregnes er fastsat 

efter faktisk forbrug 2018. Budget tildeles de enkelte børnehuse, hvor der er børn der er visiteret 

til en § 32 specialplads.  

 

Vikartimer, 3 pct. trækkes ud: 

Der skal tages højde for, at der er behov for vikaransættelser i forbindelse med ferie og 

længerevarende sygdom. Derfor trækkes der tre pct. ud af budgettet. De tre pct. svarer til den 

vurderede udgift til vikarer, når refusion til arbejdspladsen i forbindelse med sygedagpenge m.m. 

er fratrukket.  

 

Arbejdskraftværdi af pædagogisk assistent-elever: 

Elever under uddannelse til pædagogisk assistent er skiftevis på skole og i praktik i børnehusene. 

Derfor indregnes deres arbejdskraftværdi, når de er i praktik i børnehusene. Arbejdskraftværdien 

er reguleret jævnfør KL’s anbefalinger. 

 

Negativ overførselspulje i budget 2020: 

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 3. april 2019 blev det besluttet, at halvdelen af den 

samlede negative pulje på 13 mio. kr. for Svendborg Kommune skal udmøntes i budgetterne for 

2020. Det er kun børnehusenes andel af den negative pulje som indregnes i 2020. 

 

Besparelse jf. temabeskrivelse til budget 2020: 

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 12. juni 2019 blev temaer og indsatser vedrørende 

budget 2020 drøftet, herunder rammebudget på Dagtilbuds- og Skoleområdet. Udvalget 

besluttede at den manglende finansiering skal afholdes indenfor udvalgets ramme. Den 

manglende finansiering kan primært findes på børnehusenes budget, da udgifter på Dagplejens 

budget primært er lov- og overenskomstbestemt. 

 

0,35 pct. besparelse årligt: 

Byrådet har besluttet, at der skal ske en årlig effektivisering på 0,35 pct. Da budgetterne i 

overslagsårene ikke er reguleret hermed indregnes en regulering på 0,35 pct. af de samlede 

lønbudgetter, som indgår i analysen. 

 

Ekstra besparelse i 2019 (ikke i overslagsår): 

Da budget 2019 blev udmøntet på dagtilbudsområdet, var det grundet stigende børnetal og 

overgang til rammestyring nødvendigt at pålægge børnehusene et sparekrav på 1,3 mio. kr. 
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Dette sparekrav er ikke det samme i 2020, hvorfor budgetterne i udgangspunktet kan opskrives 

med dette beløb. Der er dog sparekrav i 2020, hvilket fremgår ovenfor i punkt om besparelse 

jævnfør temabeskrivelse til budget 2020.   

 

Besparelse fra 2021 og frem: 

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 5. december 2018 blev rammebesparelse i budget 2019 

og frem drøftet. Det er kun børnehusenes andel af denne rammebesparelse som indregnes i 

2021 og frem. 

 

2. Børnetal 2019-2022 

På baggrund af den seneste børnetalsprognose er de forventede børnetal, der skal rummes i 

rammebudgettet beregnet. Nedenstående to tabeller indeholder henholdsvist børnetallet, der 

ligger i rammebudget og det forventede børnetal. Børnene fordeler sig til henholdsvist dagpleje, 

private tilbudstyper samt kommunale og selvejende børnehuse.  

 

0-2 årspladser: 

 
 

I 2023 er der således en forventet stigning i børnetallet på 62, hvoraf 42 pct. svarende til 26 børn 

forventes i de kommunale og selvejende børnehuse. De resterende børn går til Dagplejen eller 

private tilbudstyper. 

 

3-5 årspladser: 

 
Note: Tal er ikke korrigeret for overgang til forårsSFO.  

 

I 2023 er der således en forventet stigning i børnetallet på 63, hvoraf 79 pct. svarende til 50 børn 

forventes i de kommunale og selvejende børnehuse. De resterende børn går til private 

tilbudstyper. 

 

3. Gennemsnitsløn 

I forbindelse med udmøntning af budgetter for kommende år beregnes medio året en forventet 

gennemsnitsløn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder. De anvendte gennemsnitslønninger og 

0-2 årige 2020 2021 2022 2023

Rammebudget 1070 1070 1070 1070

Forventet jf. børnetalsprognose 1072 1077 1115 1132

Difference 2 7 45 62

Forventet stigning i kommunale + selvejende 1                3                19              26              

3-5 årige 2020 2021 2022 2023

Rammebudget 1672 1672 1672 1672

Forventet jf. børnetalsprognose 1673 1724 1727 1735

Difference 1 52 55 63

Forventet stigning i kommunale + selvejende 1                41              44              50              
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forudsætninger om medarbejderfordeling er således beregnet på baggrund af oplysninger for 

syv måneders løn i 2018 fremskrevet til årsniveau og 2019-niveau. Nedenstående tabel samler 

op på den forventede gennemsnitsløn for 2019 og fordeling af medarbejdere, som er anvendt i 

beregningerne. 

 

 

  

Kategori Andele 2019

Pædagoger 68% 415.143             

Pædagogmedhjælpere 26% 321.028             

Pædagogiske assistenter 6% 377.162             

Vægtet gennemsnit - faktisk fordeling 388.394             
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Appendiks 4. Danmarks statistiks ressourAppendiks 4. Danmarks statistiks ressourAppendiks 4. Danmarks statistiks ressourAppendiks 4. Danmarks statistiks ressourceopgørelseceopgørelseceopgørelseceopgørelse    
 

Danmarks Statistik har siden 2015 offentliggjort en ressourceopgørelse på dagtilbudsområdet. 

Ressourceopgørelsen er baseret på antallet af pædagogiske medarbejdere ansat i kommunale og 

selvejende børnehuse (omregnet til fuldtidsmedarbejdere) set over et regnskabsår, og antallet af 

indskrevne børn i kommunale og selvejende børnehuse set over et regnskabsår. Herved viser 

ressourceopgørelsen antallet af vuggestue- og børnehavebørn pr. pædagogisk 

fuldtidsmedarbejder for den enkelte kommune.  

 

Ifølge den seneste ressourceopgørelse, som tager afsæt i kommunernes regnskab 2017, har 

Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud 3,0 vuggestuebørn og 5,7 

børnehavebørn pr. pædagogisk fultidsmedarbejder. 

 

Danmarks Statistiks ressourceopgørelse – regnskab 

2017 
Vuggestuebørn Børnehavebørn 

Antal børn pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder  3,0 5,7 

 

Det er centralt for forståelsen af ressourceopgørelsen, at den er et udtryk for, hvor mange 

ressourcer i form af pædagogiske medarbejdere den enkelte kommune samlet bruger pr. barn 

inklusiv ledelse, vikarer, ressourcepædagoger, ressourcepladser etc. Opgørelsen indeholder 

således også ledelse og vikarforbrug, og den tager ikke højde for fravær, ferie etc. hos børn og 

medarbejdere. Opgørelsen er således en opgørelse af ressourceanvendelsen (det faktiske 

forbrug i et år), og er ikke et udtryk for det konkrete serviceniveau, det vil sige hvor mange 

medarbejdere, der er på arbejde i forhold til antallet af vuggestue- og børnehavebørn på et 

givent tidspunkt.  

 

Ressourceopgørelsen kan derfor primært bruges til at foretage sammenligninger af det samlede 

ressourceforbrug på dagtilbudsområdet mellem kommuner. 
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Notat vedr. uddybende beskrivelse af styrkelse af SSP-

samarbejdet  i Svendborg Kommune 

 

 

Dette notat beskriver formål, målgruppe og indsatsniveauer for SSP-

samarbejdet i Svendborg Kommune. Desuden beskrives, hvilke 

indsatser, der kan iværksættes ved en styrkelse af SSP-funktionen. 

 

Hvad er SSP 

SSPs formål er at forebygge kriminalitet hos børn og unge i 

Svendborg Kommune.  

 

SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, socialområde og Politi. 

SSP-samarbejdet organiserer kommunens kriminalitetsforebyggende 

indsats over for børn og unge. De tre enheder i SSP-samarbejdet er 

alle via lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i 

bredeste forstand. 

 

Målgruppe 

SSP-arbejdets målgruppe er de unge under 18 år. Der skelnes 

mellem tre grupper af unge.  

• Unge, der ikke umiddelbart er kriminalitetstruede 

• Unge med særlige udfordringer i relation til kriminalitet fx unge med misbrug 

• Unge der har begået kriminalitet og/eller udviser risikoadfærd 

 

SSP-arbejdet fordeler sig på tre niveauer:  

• Generel indsats rettet mod alle unge 

• Specifik indsats rettet mod særlige grupper af unge  

• Individuel indsats rettet mod unge der har begået kriminalitet og/eller udviser 

risikoadfærd. 

 

Generel indsats rettet mod alle unge 

• Oplæg for elever i skolerne om relevante kriminalpræventive temaer: Forebyggelse af 

’almindelig’ kriminalitet, rusmiddelforebyggelse, herunder alkohol, hash og cigaretter, 

digital dannelse – forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd på nettet 

• Oplæg for forældre om relevante kriminalpræventive temaer  

• Formidler af generel information til lærere i skolerne om relevante kriminalpræventive 

temaer 

• Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering 

• Besøg i ungdomsskoler/klubber 

 

 

Børn, Unge, Kultur og Fritid 

SSP 

Ungekontakten 

AP. Møllersvej 38 

5700 Svendborg 

 

mette.machon.balle@svendborg.dk 

27. juni 2019 

 

Afdeling: SSP 

Ref. MMB 
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Specifik indsats rettet mod særlige grupper af unge 

• Opsøgende i forhold til grupper af unge der opholder sig ved skoler, havnen, i byen 

mv.  

• Tilstede ved arrangementer der tiltrækker unge: f.eks. ”open by night” koncerter, 

sidste skoledag, bålfester mv. 

• Samarbejde med den boligsociale helhedsplan 

• Konfliktmægling 

• Deltager i specifikke møder for folkeskoleklasser med aktuelle særlige udfordringer 

 

Individuel indsats rettet mod unge der har begået kriminalitet og/eller udviser risikoadfærd 

 

• Indsatser omkring unge, der har været på individmøder 

• Deltagelse i afhøringer 

• Kontakt og samarbejde med forældre til unge og den unge selv i misbrug, kriminalitet 

mv. 

• Hjemmebesøg 

 

 

Ved en styrkelse af SSP-funktionen vil SSP kunne arbejde endnu mere med ovenstående 

indsatser. Derudover peges på en styrket indsats inden for følgende tre temaer: 
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Opfølgning på omfang af diverse møder i SSP-regi 

Mødeforum Deltagerkreds Omfang Note 

Lokalråd Syd  Fyns Politi: 

Vicepolitiinspektør 

Politikommissær 

Svendborg Kommune: 

Chef for direktionssekretariatet 

Socialchef 

Afdelingschef Familie og Uddannelse 

Afdelingsleder SSP  

Langelands Kommune: 

Jobcenterchef 

Børn- og ungechef 

Ungdomsskoleleder 

Ærø Kommune: 

Børn- og ungechef 

Job- og voksencenterchef  

Afholdes 4 gange per år. 

I 2018 er der afholdt: 

4 møder  

I 2019 er der afholdt:  

2 møder 

 

Formandskab 

ligger hos Fyns 

Politi   

Repræsentanter 

fra politi og 

kommune har 

deltaget hver 

gang. 

Individmøder Sagsbehandler fra Familieafdelingen 

SSP-konsulent 

Repræsentant fra Skoleafdelingen 

(deltager ikke fremadrettet, idet SSP-

konsulenten varetager kontakten til 

skolerne)  

Repræsentant fra Politiets 

Forebyggelsesafdeling 

Afholdes hver anden mandag 

kl. 9 (aflyses i ferier og på 

helligdage) 

I 2018 er der afholdt: 

20 møder 

I 2019 er der afholdt: 

10 møder 

Alle parter 

deltager hver 

gang 

Havnemøder  Havnefoged/assistent  

Repræsentant fra Politiets 

Forebyggelsesafdeling 

Repræsentant fra Center for Ejendomme 

og Teknisk Service, Svendborg Kommune 

SSP-konsulent  

Ad hoc-deltagelse fra Ungdomsskolen og 

Voksenafdelingen (misbrug og forsorg) 

Afholdes primært forår og 

sommer: 

I 2018 er der afholdt: 

4 møder 

I 2019 er afholdt: 

2 møder 

Møderne 

afholdes uanset 

eventuelle 

afbud. I 2018 og 

2019 var alle 

parter 

repræsenteret 

til de afholdte 

møder. 

Bekymrings-

samtaler  

Bekymringssamtaler i politimæssigt regi 

afholdes primært som en del af den 

formelle afhøring i forbindelse med 

sigtelser, hvilket ikke er særskilt 

registreret.  

 

Desuden udveksler politiet en stor 

mængde persondata til §115-møder 

vedrørende bekymringsindikatorer på 

børn og unge mhp. bekymringssamtaler 

og hjemmebesøg fra SSP-konsulenter. 

 

Iværksættes ad hoc. 

Samlet antal ikke registreret.  
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Det er kun undtagelsesvist, at politiet 

registrerer særskilte bekymringssamtaler 

uden kommunal mellemkomst. 

Specifikke 

indsatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagerkreds afhænger af problem-

stillingen.  

 

 

Desuden: 

Tryg i natten-samarbejde (deltagerkreds 

SSP, Fyns Politi, repræsentanter fra 

restauratører i nattelivet) ca. 4 møder pr 

år. 

Boligsociale helhedsplan (deltagerkreds 

SSP, Fyns Politi, repræsentanter fra den 

boligsociale helhedsplan og andre 

relevante aktører) ca. 4 møder pr år. 

Iværksættes ad hoc fx på 

foranledning af drøftelser på 

havnemøde. 

  

Desuden iværksættes 

løbende indsatser efter 

behov i samarbejde mellem 

Fyns Politi og SSP fx 

boligsociale indsatser. De 

specifikke indsatser kan have 

forskellige karakter både 

mht. indhold og varighed. 

Der henvises til 

det allerede 

udarbejdede 

notat, hvor to 

specifikke 

indsatser er 

beskrevet. 

 

 

 



         BUDGET 2020-23

         TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

         UDVIDELSESTEMAER

Afsnit:

Side:

Oprettet:

Rev.:

1000 kr. DRIFT

Pol. Org. Nr. Tekst 2020 2021 2022 2023 Bemærkninger

001.00.02.001 Trafik og Infrastruktur 8.000 8.000 8.000 8.000

1

Gratis Kollektiv Trafik i land 

og by 8.000 8.000 8.000 8.000

001.00.04.011 Byg og BBR 45 45 45 45

1 Rottebekæmpelse 0 0 0 0

2 Indfangning af vilde katte 45 45 45 45

I alt Drift 8.045 8.045 8.045 8.045

             Acadre sagsnr. 18 - 26602
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Navn på tema: Gratis kollektiv trafik i land og by 
 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift - gratis busser 7.500 7.500 7.500 7.500
Drift - nyt rutenet 8.000 8.000 8.000 8.000
Anlæg
Finansiering

I alt 7.500-8.000 7.500-8.000 7.500-8.000 7.500-8.000

 
 
Resume: 
Der er i forlængelse af forslaget om gratis bybusser om lørdagen anmodet om at punktet 
suppleres med Flextrafik samt regionale ruter.  
 
Administrationen har derfor undersøgt om der indenfor allerede eksisterende ordninger 
kan etableres billigere/gratis transport for borgere på landet såvel som i byen, eller om 
busnettet i Svendborg skal/kan udvides med et lokalt rutenet som administreres fra 
kommunal side.  
 
Sagsfremstilling: 
 
Der vil i det kommende blive kigget på Telekørsel, Regional bustrafik, Bybusser samt et 
alternativt supplement til det eksisterende busnet.  
 
Telekørsel – nyt koncept fra 2020.  
Administrationen har undersøgt om det vil være muligt at gøre Telekørslen i 
landdistrikterne billigere/gratis for borgerne.  
 
Der er i foråret 2019 lagt op til Revision af den eksisterende Telekørsel. Materialet har 
været i høring, og FynBus bestyrelse skal endeligt forholde sig til det nye koncept d. 22. 
august.  
 
Hvis dette vedtages på FynBus’ bestyrelsesmøde d. 22. august, vil det efterfølgende blive 
sendt til kommunerne til endelig vedtagelse.  
 
Kommunerne vil her blive bedt om at forholde sig til følgende:  
 

- Plustur og/eller Flextur 
- Åbningstider for Plustur/Flextur ud fra moduler 
- Flextur Prismodel: Lav, Mellem, Høj 
- Kørsel i byområde (eller skal nuværende telecity beholdes) 
- Valg af knudepunkter 

 
Når der skal besluttes hvilken prismodel der ønskes, er der 3 modeller for kommunen at 
vælge i mellem. Den lave takst er billigst for borgeren og dyrere for kommunen – hvor i 
mod den høje takst er dyrere for borgeren men billigere for kommunen. 
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I materialet som før sommerferien var sendt i høring, gør FynBus det klart, at det vil 
være dem som fastsætter evt. rabatter – i lighed med nuværende koncept. Det er ikke 
muligt at imødekomme særlige ønsker fra de enkelte kommuner.  
 
Gratis bybusser alle dage: 
 
Administrationen har været i kontakt med FynBus og anmodet om et bud på hvilke 
økonomiske konsekvenser det vil have at gøre bybusserne i Svendbord gratis alle dage.  
I Svendborg kommune kører der 9 bybusser der dækker tre ruter: 230, 240 og 250. 
 
Rute 230 kører i hverdagen i tidsrummet 05:45-18:15, om lørdagen 08:45-14:15 og om 
søndagen 09:15-13:14. 
Rute 240/241 kører i hverdagen tidsrummet 05:26-18:26, om lørdagen 08:26-14:26 og 
søndagen 09:29-13:26. 
Rute 250 kører i hverdagen i tidsrummet 05:31-18:28, om lørdagen 08:31-14:28 og om 
søndagen 09:01-13:41. Om aftenen er det pr muligt at benytte sig af Telecity frem til kl. 
22.55.   
 
De gratis rejser vil kun kunne dække ovenstående tre 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. 
 
Nyt lokalrutenet – administreret af kommunen: 
 
Administrationen har undersøgt mulige alternativer for gratis bustransport på landet og i 
byen. 
Administrationen har været i kontakt med FynBus for at klarlægge om kommunen selv 
ville kunne udbyde og administrere et lokalt rutenet som skulle dække på tværs af land 
og by.  
Her til svarer FynBus at: det er et Trafikselskabs opgave, at udbyde og administrere den 
åbne buskørsel i en kommune. Opgaven kan/må ikke varetages af kommunen. Ved åben 
kørsel forstås, at kørslen ikke er forbeholdt en speciel gruppe mennesker, fx skolebørn.  
 
Så hvis der skal etableres yderligere ruter der dækker på tværs af land og by og skal 
være tilgængelig for alle, skal dette udbydes og administreres via FynBus.   
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Administrationen kan ikke se at forslaget vil påvirke andre områder. 
 
 
Økonomi:  
 
Telekørsel:  

Svendborg  Udgift - 2018 Estimat, lav 

takst 

Estimat, 

mellem takst 

Estimat, høj 

takst 

Nuværende 

model 

Teletaxi 600.000       

Telecity 300.000       

Telependler 600.000       

I alt 1.500.000       
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Ny Model  

Plustur   500.000 500.000 500.000 

Flextur, medrejsende rabat   800.000 730.000 580.000 

I alt    1.300.000 1.230.000 1.080.000 

 
Ifølge estimaterne vil det fortsat være muligt at holde sig indenfor det samme budget 
som i 2018 selvom der vælges den lave takst.  
 
Der er ikke lavet beregninger på hvordan økonomien vil se ud, såfremt Svendborg 
kommune vælger at beholde Telecity sammen med den nye model. 
 
Bybusser: 
 
Svendborg Kommunes samlede budget for kollektiv trafik for 2019 udgør 29.805 tkr. 
Heraf udgør bybusserne (rute 230-250, i alt 9 busser) 19.819 tkr.  
 
De nævnte ruter udgør ca. 66% af udgifterne, men 77-90% af indtægterne (størst for 
enkeltbilletter). Indtægtstabet er derfor beregnet til 7,5 mio.kr. ud af de 9,3 mio.kr. som 
er budgetteret for 2019.  
 
De administrative omkostninger ved billettering er ikke mulige 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. 
 
Regionale ruter:  
 
Da FynBus oplyser at det ikke er muligt at gøre rejser med regionale ruter gratis, har 
administrationen ikke gjort yderligere i forhold til dette.  
 
Nyt lokalrutenet: 
 
Et evt. nyt rutenet skal administreres via FynBus på lige fod med andre ruter i Svendborg 
Kommune. 
På baggrund af seneste udbud af lokalruter i Svendborg er det administrationens 
vurdering at det årligt vil koste et sted mellem 7,0 og 8,0 mio.kr. alt afhængig af 
køreplanstimer, krav til bussen mm.  
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Navn på tema: Rottebekæmpelse opnormering 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 550 550 550 550
Anlæg
Finansiering -550 -550 -550 -550

I alt 0 0 0 0

 
 
Resume: 
 
Tilførsel af ressourcer til den administrative del af rottebekæmpelsen som følge af øget 
juridisk belastning i form af påbud til borgere og virksomheder om udbedring af 
kloakdefekter og oprydning. Tiltaget skal medvirke til at sikre, at lovgivningen 
overholdes, og der fortsat sker en hurtig og effektiv rottebekæmpelse. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Der er stigning i kommunens administrative forpligtelse i forbindelse med 
rottebekæmpelsen. Bekæmpelse af rotter er en kommunal opgave, og kommunen er 
forpligtet til at sikre, at bekæmpelsen sker hurtigt og effektivt. 
 
Selve den fysiske bekæmpelse er udliciteret til en privat leverandør. Kommunen er 
overordnet ansvarlig. 
 
En del af bekæmpelsen omfatter påbud til borgere og virksomheder om at lukke huller i 
kloakker og sikre ordentlig oprydning på ejendommen med henblik på at fjerne rotternes 
adgangsmuligheder og redesteder. Påbudsprocesserne er administrativt tunge at 
gennemføre, da de oftest indbefatter uvillige borgere. Det er kommunens ansvar at 
foretage denne sagsbehandling. 
 
Fjernelse af rotternes adgangsmuligheder og redesteder er af væsentlig betydning for 
den private leverandørs bekæmpelse, da en ejendom ikke kan bekæmpes effektivt, så 
længe der ikke er lukket af for kilden. Leverandøren har en berettiget forventning om, at 
kommunen løfter den administrative del af bekæmpelsen, da det er kommunens ansvar. 
Dertil kommer ny lovgivning med krav om væsentligt forøget indsats i forhold til 
installering af rottespærrer i bygninger som fx hospitaler, skoler, daginstitutioner med 
mere. Dette krav skal gøres gældende over for de pågældende institutioner. 
 
Det er ikke muligt at gennemføre de nødvendige påbudsprocesser over for borgere og 
virksomheder med den nuværende bemanding. 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Ingen 
 
Økonomi:  
 
Udgiften finansieres via den opkrævede promille i forbindelse med 
ejendomsskatteopkrævningen. 
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Teknik- og Erhvervsudvalget 

Navn på tema: Indfangning af vilde katte 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 45 45 45 45
Anlæg
Finansiering

I alt 45 45 45 45

 
 
Resume: 
 
Indfangning af vilde og herreløse katte 
 
Sagsfremstilling: 
 
Det drejer sig om en samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune og 
Dyreværnsforeningen Kattens Værn (herefter kaldet KV). Der er tale om en 
indfangningsaftale, omhandlende vilde og herreløse katte i Svendborg Kommune.  
Efter henvendelse fra borgere i Svendborg Kommune eller fra en medarbejder i 
kommunen foretager KV indfangning af vilde og herreløse katte. Ved større 
indfangningssager, sker fremlysning i indfangningsområdet, i det omfang det vurderes 
muligt og nødvendigt. Ved enkeltstående indfangninger taler KV med rekvirent i 
indfangningsområdet, inden indfangning igangsættes. Indfangede katte, hvor der 
konstateres chip- eller øremærkning, lukkes ud igen, hvis de er registreret lokalt. 
Alternativt kontakter KV ejeren for aflevering af katten. 
 
Svendborg Kommune oplever jævnligt henvendelser fra borger om vilde og herreløse 
katte. Vi har i dag ingen mulighed for hjælp, men henviser til KV som kan få løst deres 
problem for borgerens egen regning. 
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Ingen påvirkning. 
 
Økonomi:  
 
Kommunens samlede udgifter vurderes til maksimalt 45.000 kr./pr. år. Afregning sker 
pr. sag således der kun afregnes for medgået tid og behandling. 
 



         BUDGET 2020-23

         MILJØ- OG NATURUDVALGET

         UDVIDELSESTEMAER

Afsnit:

Side:

Oprettet:

Rev.:

1000 kr. DRIFT

Pol. Org. Nr. Tekst 2020 2021 2022 2023 Bemærkninger

000.00.01 Natur og Miljø 1.050 1.050 1.050 500

1

Grundvandsbeskyttelse - 

opnormering 550 550 550 0

2

Udmøntning af Natur- og 

Friluftsliv, Klima- og 

Energipolitik, Skov- og 

Bæredygtighesstrategi 500 500 500 500

I alt Drift 1.050 1.050 1.050 500

             Acadre sagsnr. 18 - 26602
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Navn på tema: Grundvandsbeskyttelse 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 550 550 550 0
Anlæg
Finansiering

I alt 550 550 550 0

 
 
Resume: 
Opnormering af personaleressource til grundvandsområdet, herunder udarbejdelse af 
indsatsplaner for alle vandværker og sikring af de boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO).  
 
 
Sagsfremstilling: 
Det har indtil nu været muligt at udføre en tilstrækkelig indsats på de løbende 
arbejdsopgaver inden for grundvandsområdet. Det har derimod ikke været ressourcer til 
at udføre fysiske tilsyn med vandværkerne og forlængelse af eksisterende 
vandindvindingstilladelser. Ligeledes har det heller ikke været muligt at revidere 
Vandforsyningsplanen, der trænger til en opdatering.  
 
I 2015 udsendte Miljøstyrelsen de sidste kortlægninger af grundvandsforekomsterne i 
Svendborg Kommune, og der skulle have været udarbejdet indsatsplaner inden 2017. 
Administrationen vurderede dengang, at der var for mange uoverensstemmelser mellem 
de ældre kortlægninger og de nye til, at det gav mening, at der blev udarbejdet 
indsatsplaner før Miljøstyrelsen fik korrigeret de gamle data med de nyere. Dette arbejde 
er Miljøstyrelsen langt med og det forventes, at den revurderede kortlægning vil blive 
udsendt først i 2020. 
 
Ved siden af denne store opgave er der udsendt et hyrdebrev fra Miljøministeren, om at 
kommunerne skal påbegynde arbejdet med at sikre BNBO’erne og årligt indberette de 
indsatser, der bliver sat i værk frem til 2022. Kommunerne skal gennemgå alle BNBO på 
landbrugsjord og BNBO på øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til 
erhvervsmæssige formål. Såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen 
mod forurening i BNBO efter en treårig periode, forventes det, at staten vil gennemføre 
et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO. Et generelt forbud mod sprøjtning vil ikke give 
mulighed for så høj grad af fleksibilitet i forhold til konkrete indsatser og finansiering. 
 
Når Svendborg Kommune har modtaget denne kortlægning fra Miljøstyrelsen skal der 
inden 2 år herefter, være udarbejdet indsatsplaner for alle vandværkerne i kommunen. 
De mange nye fund af pesticider betyder, at det kan blive nødvendigt, at indføre 
arealrestriktionen og/eller rejses skov, etableres nye boringerne mv. Disse indsatser skal 
der i årene fremover følges op på i samarbejde med vandværkerne.   
Allerede nu er der ved at blive sat et arbejde i gang med at se på mulighederne for at 
beskytte Svendborg Vands boringer omkring Skovmølleværket ved skovrejsning. Der er 
nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Naturstyrelsen, Svendborg 
Vand og Svendborg Kommune. Der er også sat et arbejde i gang om at indgå en 
partnerskabsaftale med Region Syddanmark og Svendborg Vand, som skal klarlægge, 
om der er yderligere forureninger i området, og om der skal startes nye indsatser for at 
rense kendte forureninger op.  
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Acadre sagsnr. 18-26602 

De opgaver, der står over for at blive løst på vandforsynings- og 
grundvandsbeskyttelsesområdet, er flere end det er muligt med den nuværende 
bemanding på 1,7 årsværk, hvorfor der ønskes en opnormering på 1 årsværk pr. 1. 
januar 2020 og i en treårig periode til specifik grundvandsbeskyttelse. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Temaet involverer ikke andre udvalg. 

  
Økonomi:  
Det forventes, at 1 årsværk til grundvandsbeskyttelsesområdet vil beløbe sig til kr. 
550.000,- årligt. Det er ikke muligt at finde finansiering indenfor Miljø og Naturudvalgets 
budget, da der ikke kan peges på personalereduktioner på de øvrige fagområder.  
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Navn på tema: Udmøntning af Natur- Friluftsliv, Klima- og Energipolitik, Skov- og 
Bæredygtighedsstrategi 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 500 500 500 500
Anlæg
Finansiering

I alt 500 500 500 500

 
 
Resume: 
 

Der ønskes en råderumspulje til udmøntning af tiltag i forbindelse med de 4 strategier – 
Natur- Friluftsliv, Klima- og Energipolitik, Skov- og Bæredygtighedsstrategi. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Fælles for alle fire strategier er, at der ligger en del opgaver såsom formidling, 
tilrettelæggelse og udvikling af nye tiltag. Alt sammen tiltag, som er en forudsætning for 
understøttelse af realisering af strategiernes handlinger. 
 
Da der kan være tale om mange forskellige tiltag og handlinger er ønsket, at det er en 
råderumspulje, der afsættes. 
 
De forskellige tiltag der kan være tale om kunne være – indførelse af øget økologi, 
producere forskellige informationsmaterialer til formidling, understøtte borgere og 
organisationer i tiltag, der har afsæt i strategierne.  
 
Udmøntningen af Skovstrategien, hvor den overordnede målsætning er at øge 
biodiversiteten og arealer med urørt skov, får den afledte konsekvens, at der vil komme 
en ændret driftsøkonomi på træproduktion over tid.   
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 

Det kan ikke udelukkes, at udmøntning af de enkelte strategier kan have en økonomisk 
afledt effekt på andre områder. Det kan f.eks. være beslutning om brug af biodiesel, flere 
elbiler, øget økologi i institutioner, færre indtægter på træproduktion.  
 

Økonomi:  
 
Det er ikke muligt, at finde finansiering til en råderumspulje inden for Miljø- og 
Naturudvalgets budget. 
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SKØN FOR OVERFØRSELSUDGIFTER BUDGET 2020-23 
 

Oversigt over mer- mindreudgifter vedrørende overførselsudgifter  

 
Mio.kr., 2019 prisniveau 2020 2021 2022 2023
Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget 4,8 5,6 5,1 9,3

Børn- og Ungeudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget -2,7 -2,7 -2,7 -2,7
I alt 2,1 2,9 2,4 6,6  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
Administrationen har udarbejdet forslag til udgiftsskøn for overførselsudgifterne til brug for budget-
lægningen.  
 
Forslaget bygger videre på de tiltag, der blev sat i værk som følge af besparelserne i budget 2019.  
 
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 i budgetforslaget ligger på år 2020, hvorfor nogle af de antalsmæssige 
forudsætninger er uændrede i overslagsårene 2021-2023.   
I øvrigt afventes kommuneaftalen fortsat, hvilket kan give anledning til at justere skønnet. 
 
For Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område medfører budgetforslaget følgende ændrin-
ger pr. politikområde: 
 
Specifikation af budgetrammekorrektionen 2020-2023 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
Beskæftigelsesindsats -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 
Sociale ydelser 16,4 19,2 18,2 16,2 
Integration -8,2 -8,0 -8,6 -8,6 
Forsikrede ledige 0,3 0,3 3,5 3,5 
Førtidspension 0,2 -2,9 -6,4 -1,6 
Boligsikring, boligydelse og personlige 
tillæg 

-1,6 -0,8 0,7 2,2 

BIU i alt overførselsudgifter 4,8 5,6 5,1  9,3 3
+ er merudgift, - er mindreudgift 
 
På BIU’s område forventes i 2020 en merudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til den nuværende ramme. 
På Økonomiudvalgets område er der en mindreudgift på 2,3 mio. kr. 
 
Beskæftigelsesindsats  
Udgiften til beskæftigelsesindsats forventes at kunne reduceres med 2,2 mio. kr. i forhold til den 
eksisterende ramme.  
 
Sociale ydelser  
Der forventes i 2020 en merudgift på 16,4 mio. kr. i forhold til budgetrammen.  
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De antalsmæssige forudsætninger for budget 2020 er: 
 Budget  

2019 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget 
2023 

Sygedagpenge 862 798* 800 800 800 800 
Kontanthjælp 763 676 670 663 645 645 
Uddannelseshjælp 440 457 434 434 434 434 
Revalidering 25 29 31 31 31 31 
Fleksjob, gammel ordning 265 280 251 221 191 161 
Flekslønstilskud, ny ordning 484 527 610 610 610 610 
Ressourceforløb 329 329 353 353 353 353 
Jobafklaringsforløb 270 304 305 305 305 305 
Ledighedsydelse 231 236 230 230 230 230 
*skøn for hele 2019 
 
Antal sygedagpengeforløb nedjusteres til aktuelt niveau. Samtidig tilrettes den fra budget 2019 
forhøjede refusionsprocent, til 42% i stedet for 45%. 
 
Skønnet for antal kontanthjælpsmodtagere nedjusteres til at udgøre 670 og uddannelseshjælp til 
434 i 2020. Ændringen medfører mindreudgifter på 2,8 mio. kr. i forhold til budgetrammen i 2020. 
 
På fleksjobområdet tages der i budgettet hensyn til at den gamle type fleksjob er faldende på 
grund af naturlig afgang. Derimod stiger antal flekslønstilskud betydeligt. Udviklingen med færre 
fleksjob og flere flekslønstilskud giver i sig selv merudgifter, da den gamle ordning udløser 65% 
statsrefusion, hvorimod nye flekslønstilskud er omfattet af refusionstrappen på typisk 20% refusi-
on. Området udviser merudgifter på 18,7 mio. kr. i 2020. 
 
Antal ressourceforløb forventes at stige lidt til 353 personer. Jobafklaringsforløb forventes at ligge 
på det nuværende niveau på 305 i 2020. Området er samlet set stort set i balance med budget-
rammen. 
 
Ledighedsydelse fastholdes ca. på det nuværende niveau på 230, hvilket er lidt under antallet i 
budgetrammen for 2020 (238). Der er således mindreudgifter på 1,9 mio. kr. årligt. 
 
Integration 
 
Integrationsydelse, antal modtagere 
 Budget  

2019 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget 
2023 

Eksisterende budgetramme 272  282 292 302 (302) 
Budgetforslag 2020 - 175 172 177 177 177 
 
 
Udgiften til integration nedjusteres med 8,2 mio. kr. i 2020, hvoraf hovedparten vedrører integra-
tionsydelsen. Ifølge Udlændingestyrelsens udmelding fra april 2019 forventes på landsplan ca. 600 
nye flygtninge til kommunerne i 2020. Heraf er Svendborg tildelt 14 personer, der regnes ind i 
budgettet. Der er ikke indregnet nye kvoteflygtninge i overslagsårene. 

 
Forsikrede ledige 
For a-dagpengemodtagere budgetteres der med 700 helårspersoner i 2020 og overslagsårene, 
hvilket er et forventet fald i forhold til de 723, der skønnes at være på årsbasis i 2019. Den eksi-
sterende budgetramme bygger også på 700 personer, hvorfor det nye skøn stort set er i balance 
med rammen i 2020. 
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Førtidspension  
For nye tilkendelser skønnes det, at der skal budgetteres med det hidtidige niveau for tilkendelser 
på 120 årligt, hvilket svarer til antallet i den eksisterende budgetramme. 

Der forventes et større fald i antal sager efter gamle refusionsordninger end i tidligere prognoser. 
Antallet kan derfor nedjusteres. 

 
Førtidspension, antal nye sager med trapperefusion (21% refusion) 
 Budget  

2019 
Aktuelt 
antal 

 Budget 
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget 
2023 

Eksisterende budgetramme 482  602 722 842 - 
Budgetforslag 2020 - 465 602 722 842 962 
 

Førtidspension, antal ”gamle” sager med 35% refusion 
 Budget  

2019 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget 
2023 

Eksisterende budgetramme 1.683  1.630 1.575 1.521 - 
Budgetforslag 2020 - 1.660 1.594 1.515 1.434 1.333 
 

Førtidspension, antal ”gamle” sager med 50% refusion 
 Budget  

2019 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget 
2023 

Eksisterende budgetramme 248  235 223 214 - 
Budgetforslag 2020 - 238 220 202 187 172 
 

Sager med mellemkommunale betalinger har i en årrække vist faldende nettoindtægter, og det er 
derfor nødvendigt at forhøje budgettet. 

Samlet set er førtidspensionsområdet i balance med en lille merudgift på 0,2 mio. kr. i 2020 og 
mindreudgifter i overslagsårene. 

 
Boligstøtte 
Boligstøtte er en samlet betegnelse for Boligsikring og Boligydelse. På området under ét forventes i 
2020 en samlet mindreudgift på 1,6 mio. kr., med faldende tendens i overslagsårene, idet der nu 
budgetteres med en stigning i antallet af modtagere, hvor der i overslagsårene i budget 2019 ikke 
var indlagt en stigning. 

Nedenstående tabel viser den samlede ændring i forhold til den eksisterende budgetramme.    

Mio. kr. Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Boligydelse -0,2 0,1 0,7 1,2 

Boligsikring -1,4 -0,9 0 1,0 

Boligstøtte i alt       -1,6           -0,8            0,7        2,2  

 

Boligydelse: 
For boligydelse har der siden 2016 været en svag stigning i antal helårspersoner på gennemsnitligt 
23 årligt. I de kommende år forventes en højere stigning som følge af en stigning i antallet af æl-
dre samt det igangværende/planlagte boligbyggeri. Hertil kommer at der i 2019 er sket en stigning 
i antallet af førtidspensionister. 
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Antal helårspersoner budgetforslag 2020 

Helårspersoner Skøn 2019 Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Boligydelse 4.077 4.118 4.183 4.248 4.313 

 

Boligsikring: 
For boligsikring har der i perioden fra 2012 til 2019 været en jævn stigning i antal helårspersoner 
på gennemsnitligt 47 årligt. I de kommende år forventes også en stigning afledt af igangværen-
de/planlagt boligbyggeri. 

 
Antal helårspersoner budgetslag 2020 

Helårspersoner Skøn 2019 Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Boligsikring 3.198 3.277 3.385 3.492 3.600 

 

Kommunale løntilskudsjob (serviceudgift) 

Der budgetteres med nettoudgift til 12 forsikrede ledige (helårspersoner) ansat i kommunale løntil-
skudsjob, hvilket balancerer med den nuværende ramme.  
 

Børn- og Ungeudvalget 
 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

Der er i budgettet på FGU fra 2020 og frem forventet udgifter til 209 helårselever. Uddannelsens 
opstart var august 2019, hvorfor det er for tidligt at vurdere på forventet udgift 2020.  

 

Social- og Sundhedsudvalget 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
Økonomiudvalget 
På Økonomiudvalgets område forventes en mindreudgift på 2,7 mio. kr. i 2020 som kan henføres 
til:  

 2020 2021 2022 2023 
Tjenestemandspensioner   -0,4  -0,4 -0,4 -0,4 

Seniorjob -2,3  -2,3 -2,3 -2,3 

ØK i alt overførselsudgifter  -2,7  -2,7 -2,7 -2,7 
 

Tjenestemandspension forsyningsområdet  
Forventet mindreudgift på 0,4 mio. kr.   
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Seniorjob: 
Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob, 
hvis de i øvrigt opfylder betingelser for at kunne gå på efterløn. Kommuner skal tilbyde ansættelse 
i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede og 30 ti-
mer om ugen til deltidsforsikrede. 

Seniorjobs oprettes kun i kommunerne. På landsplan er antallet af ansatte på ordningen faldt fra 
ca. 3.500 til 3.000 i løbet af 2018. Det bekræfter den nedadgående tendens, der har været fra 
ordningen siden 2014.  

Antal seniorjobs i Svendborg Kommune 

 2017 2018 Skøn 2019 Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Seniorjob 68 60 59 59 59 59 59 

 
Nedenstående tabel viser tilgang og afgang i Svendborg Kommune fra 2010 og frem til forventet 
regnskab 2019. Stigningen i 2013 kan henføres til, at der 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 

 
 
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 2019 er lagt til grund for skønnet i årene 2020-23, og det medfører et 
mindreforbrug på 2,3 mio. kr. pr. år. Når KL’s tilskudsmodel for budget 2020 foreligger, vil der bli-
ve udarbejdet et revideret skøn over forventningen til 2020-2023. 
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 Netto - 1.000 kr.  (2019-priser) 2020 2021 2022 2023

Køb og salg: -17.790 15.335 -4.075 335

1 Tankefuld - salg etape 1 -15.000 -5.000 -4.410 0

1 Tankefuld - Rådgivning 335 335 335 335

2 Jordforsyning i landistrikter +/- 5,3 mio . kr. 0 0 0 0

3 Køb af A .P. M øllers Vej (SIM AC) 0 20.000 0 0

4 Arealeffektivisering -2.675 0 0 0

5 Salg af ejendomme -450

Veje og Trafiksikkerhed 19.865 18.807 18.807 18.807

6 Trafiksikkerhed og cykelfremme 1.243 1.243 1.243 1.243

7 Renovering af signalanlæg 614 614 614 614

8 Trafiksikkerhed Cykelstier 1.791 1.791 1.791 1.791

9 Garageleje, Arriva 608 0 0 0

10 Veje - funktionsudbud og partnering 15.159 15.159 15.159 15.159

11 Vejadgang Bagergade 28 450

Havne og Færger 32.030 17.253 7.299 5.905

12 Rådighedsramme 2.405 2.405 2.405 2.405

13 Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner 7.025 0 0 0

14 Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen   1.300 1.800 1.394 0

15 Klimatilpasning Svendborg Havn 15.000 8.168 0 0

16 Havneudvikling 3.000 1.300 1.300 1.300

17 Svendborg Havn, analyse m.v. 3.300 3.580 2.200 2.200

Kultur, Fritid og Idræt 568 568 568 568

18 Renovering af klubhuse 312 312 312 312

19 Synliggørelse af kulturhistoriske værdier 53 53 53 53

20 Forsamlingshuse - aktiviteter 203 203 203 203

Natur, Miljø og Klima 1.639 1.639 1.639 1.639

21 Naturpleje - Primært skovrejsning 1.016 1.016 1.016 1.016

22 Natura 2000-indsatsen 623 623 623 623

23 Gundestrup +/- 3,0 mio. kr. 0 0 0 0

Borgernære Serviceområder 37.995 28.696 30.728 30.728

24 Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder 404 404 404 404

25 Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag 2.239 2.239 2.239 2.239

26 Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m. 28.861 26.053 28.085 28.085

27 Forårs SFO 820

4 Arealeffektivisering - Vestermarksskolen 5.671 0 0 0

Energi 5.585 5.585 0 0

28 Innovativt Enerigisparepro jekt 5.585 5.585 0 0

Byudvikling 10.760 6.112 3.418 3.418
29 Byfornyelse - rådighedsbeløb 3.418 3.418 3.418 3.418

29 Liv i min by - Områdefornyelse 7.242 0 0 0

30 Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring 100 2.694 0 0

Administration 6.811 1.350 1.016 1.016

31 Pulje til bredbånd 100 0 0 0

32 Deponering vedr. Svendborg Idrætscenter 5.361

33 Pulje til lokale initiativer 1.350 1.350 1.016 1.016

Samlet anlægsramme - udgifter 123.423 105.630 69.095 67.701

Samlet anlægsramme - indtægter -25.960 -10.285 -9.695 -5.285

Samlet anlægsramme - netto 97.463 95.345 59.400 62.416  

 Ikke bundne   Delvis bundne /lånefinansieret/ indtægt  Uomgængelige/igangværende/kontraktbundne 
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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. 
 
Etape 2 er indtil videre udgået af investeringsoversigten (budgetforlig 
2018). 
 

 
 
 

 Tankefuld etape 1: 
 
Grundsalg 
Pr. august 2019 er der solgt 13 parcelhusgrunde og 2 storparceller. 
 
Projektudvikling 
Der er afsat ca. 0,3 mio. kr. årligt til brug for fortsat og løbende 
projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af 
kommunens investering i jordkøb og byggemodning.  
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

http://www.svendborg.dk/tankefuld 

Projektets samlede 
udgift til 2019 
og periode (netto) 

 
Netto 65,9 mio. kr. ekskl. forlængelse af 

Johs. Jørgensens Vej 

 
Opstart 2007 
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1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

Tankefuld -  Pro jektering / rådgivning 9.197 335 335 335 335 10.537

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 -15.000 -5.000 -4.410 -72.384

Samlede likviditet, netto 

ekskl. afdrag lån. 88.976 -14.665 -4.665 -4.075 335 65.906

 

Økonomi
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Jordforsyning i landdistrikter                Bilag 2 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet
P o lit isk beslutning –  

pro jektering 

Udgifter 5.285 5.285 5.285 5.285 21.140

Indtægter -5.285 -5.285 -5.285 -5.285 -21.140

Samlet anlægspro jekt 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.  
 
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.  
 
I 2019 er der afsat +/- 2,3 mio. kr. og efterfølgende årligt +/- 5,3 mio. 
kr. Der er ikke anvist konkrete anvendelse heraf 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
+ / - 5,3 mio. kr./år 

 
Årlig pulje 
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Køb og Salg  

Køb af A. P. Møllers Vej                       Bilag 3 

Projektbeskrivelse – Køb og salg 

Overordnet 
beskrivelse 

Køb af A. P. Møllers Vej (SIMAC) 
 

Behov / ønsker Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2020 ved indgået budgetforlig 
2019. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
20,0 mio. kr.  

 

 
2021 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Køb af A.P. M øllers Vej 20.000 0 0 20.000

Samlede likviditet, netto 0 0 20.000 0 0 20.000

Økonomi
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Arealeffektivisering                         Bilag 4 

Samling af Heldagsskolen og flytning af Egebjerg Vester Skerninge Børnehus 

til Vestermarkskolen 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Arealeffektivisering Vestermarkskolen, afd. Vester Skerninge & 
afd. Ollerup 

Overordnet 
beskrivelse 

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

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

• at samle Heldagsskolens elever på Vestermarkskolen, afd. 
Ollerup 

• at samle Egebjerg Vester Skerninge Børnehus på 
Vestermarkskolen afd. Vester Skerninge 

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

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

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

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

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

Økonomi  
De samlede anlægsudgifter udgør: 
 
Vestermarkskolen: 

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

 
Vestermarkskolen, afd. Ollerup: 

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

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

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

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

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

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

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

 
Foreningerne vil i videst muligt omfang blive tilbudt alternative 
placeringer i henhold til folkeoplysningsloven og de principper, der blev 
besluttet på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 16. august 2018. 
Beslutningen fremgår af øvrige bilag til dette dagsordenspunkt. 
 
Foreningerne har mulighed for at indgive høringssvar fra den 6. 
september til den 27. september.  

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

2,936 mio. kr. 2019 og 2020 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 0

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 4.000 5.671 9.671

Færdiggørelse 0

Samlet anlægspro jekt 4.000 5.671 0 0 0 9.671

Salg af bygninger -2.675 -2.675

Øvrig finansiering -3.900 -160 -4.060

Afledt drift – afdrag

Afledt drift -391 -391 -391 -1.173

Samlede likviditet, netto 100 2.836 -391 -391 -391 1.763

Økonomi
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Salg af ejendomme                 Bilag 5 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet
P o lit isk  beslutning – 

pro jektering 

Udgifter 0

Indtægter -450 -450

Samlet anlægsprojekt 0 -450 0 0 0 -450

Samlede likviditet, netto 0 -450 0 0 0 -450

Økonomi

 

  

Projektbeskrivelse – Køb og salg 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Salg af Bagergade 28 til opførelse af nye lejeboliger  

Overordnet 
beskrivelse 

En del af salgsprovenuet er afsat i 2020 til etablering af vejadgang samt 
flytning af lysmaster på den nordlige del af grunden. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
-450.000 kr. 
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Veje og Trafiksikkerhed 

Trafiksikkerhed og Cykelfremme                Bilag 6 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Fysisk location 
(adresse) 

Trafiksikkerhed og cykelfremme 

Overordnet 
beskrivelse 

I budget 2019 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 1,2 
mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.  
 

Behov / ønsker Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og 
trafiksikkerhedskampagner, som tager udgangspunkt i den vedtagne 
Trafiksikkerhedsplan 2015-19 samt sikring af kommunens skoleveje.  
 
Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til 
trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er højst 15 personskader 
årligt når vi når 2020. I 2015 havde Svendborg 20 personskader. Der 
skal derfor fortsat målrettet arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed. 
 
Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og 
Erhvervsudvalget, med konkretet trafiksikkerheds og cykelfremmende 
projekter.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 1,2 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.243 1.243 1.243 1.243 4.972

Samlede likviditet, netto 0 1.243 1.243 1.243 1.243 4.972

  

  



Budget 2020  
Anlæg 2020 – 2023 

Bemærkninger til basisanlægsbudget 

Side 12 af 38 

Acadre 18-26639 – Rev.: 4.9.2019  

 

Renovering af signalanlæg                Bilag 7 

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. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 614 614 614 614 2.456

Samlede likviditet, netto 0 614 614 614 614 2.456

Økonomi
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Trafiksikkerhed - cykelstier                Bilag 8 

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.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
ca. 1,8 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet
P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse  1.791 1.791 1.791 1.791 7.164

Samlede likviditet, netto 0 1.791 1.791 1.791 1.791 7.164

Økonomi
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Garageleje, Arriva                 Bilag 9 

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed 

Fysisk location 
(adresse) 

Ejes af Buk A/S, Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Garageleje med Arriva. 
 

Behov / ønsker Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg Kommune 
i 2006 lejemålet med Arriva. I forbindelse med opsigelse af lejemålet er 
der efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune og Arriva, 
således de lejer sig ind i et garageanlæg. 
 
Svendborg Kommune indestår som lejer af garageanlægget og fremlejer 
det efterfølgende til udbuds vinder af kørselskontrakterne. 
 
Lejekontrakten med Buk A/S har altid samme udløbsdato som de 
indgåede kørselskontrakter. 
 
Den fornyede fremlejekontrakt er indgået således at den følger 
kørselskontrakterne for henholdsvis regionalbusser og bybusser. 
Fremlejekontrakten er fornyet med virkning fra den 1. december 2011.  
 
Fremlejekontrakterne er forlænget i alt 3 gange med udbudsvinder. 
 
Regionalbus kontrakten udløb den 31. juli 2016, og entreprenøren er 
fraflyttet garageanlægget. Bybuskontrakten udløber til køreplanskiftet 
sommeren 2020. 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Acadre: 16/32578 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 0,6 mio. kr. årligt 

 
Aftale løber til medio 2020 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 608 0 0 0 608

Samlede likviditet, netto 0 608 0 0 0 608

Økonomi
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Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering            Bilag 10 

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. 15,2 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 15.159 15.159 15.159 15.159 60.636

Samlede likviditet, netto 0 15.159 15.159 15.159 15.159 60.636

Økonomi
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Vejadgang Bagergade 28              Bilag 11 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet
P o lit isk  beslutning –  

pro jektering 

Udgifter 450 450

Indtægter 0

Samlet anlægspro jekt 0 450 0 0 0 450

Samlede likviditet, netto 0 450 0 0 0 450

Økonomi

 

  

Projektbeskrivelse – Køb og salg 

Fysisk location 
(adresse) 

 
Salg af Bagergade 28 til opførelse af ny vejadgang. 

Overordnet 
beskrivelse 

En del af salgsprovenuet fra Bagergade 28 er afsat i 2020 til etablering af 
vejadgang samt flytning af lysmaster på den nordlige del af grunden. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
450.000 kr. 
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Havne og Færger - Havne 

Trafik og Havne - Rådighedsramme             Bilag 12 

Projektbeskrivelse – Havne  

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg havn og Lystbådehavne 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af 
kommunes havn og lystbådehavne. 
 

Behov / ønsker Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg 
havn og Lystbådehavn. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 2,4 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.405 2.405 2.405 2.405 9.620

Samlede likviditet, netto 0 2.405 2.405 2.405 2.405 9.620
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Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner          Bilag 13 

Projektbeskrivelse – Havne  

Fysisk location 
(adresse) 

Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner: 
Svendborg Havn, lystbådehavne, øhavne og andre faciliteter. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er afsat en årlig rådighedsramme til indhentning af akutte 
driftsefterslæb på havneanlæggene og til styrkelse af den løbende 
genoprettelse og udskiftning af udtjente havneanlæg. 
 

Behov / ønsker Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg 
Havn, lystbådehavne, øhavne og andre faciliteter. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 6,5-7,0 mio. kr. årligt 

 

 
2018-20 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 13.531 7.025 7.025

Samlede likviditet, netto 13.531 7.025 0 0 0 7.025

Økonomi
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Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen              Bilag 14 

Projektbeskrivelse – Havne  

Fysisk location 
(adresse) 

Bygningerne på Frederiksøen 

Overordnet 
beskrivelse 

Midlerne er sat af til vedligehold af bygningerne i perioden 2017-2022. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
1,4-1,8 mio. kr. årligt 

 

 
2017-22 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.300 1.800 1.394 4.494

Samlede likviditet, netto 0 1.300 1.800 1.394 0 4.494

Økonomi
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Havne og Færger - Havneudvikling 

Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn     Bilag 15  

Projektbeskrivelse 

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 ”Omprofilering af 
Jessens Mole”, på i alt 28 mio. kr. Midlerne er efterfølgende blevet samlet 
i et projekt ”Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg 
Havn”, hvor de 28 mio. kr. disponeres i åerne 2016 til 2020. 
 
Heraf disponeres 4 mio. kr. i 2016 til 2018 til afholdelse af en 
arkitektkonkurrence. Konkurrencen skal give bud på en helhedsplan for 
byrumsudformning og klimasikring langs Den Blå Kant. 
   
Anvendelsen af de resterende godt 24 mio. kr. sker i 2018-2020, hvor 
projektering og udførelse igangsættes på baggrund af 
arkitektkonkurrencens vinderløsning.  

Behovsanalyse Udskrivelse af arkitektkonkurrence i 2017.  

Specifikke 
kvalitetskrav 

Valg af klimasikringsmetode træffes politisk på baggrund af de forslag, 
som arkitekt- og ingeniørteams præsenterer i prækvalificeringsrunden.  
Såfremt det besluttes, at begge hovedgreb (langs kajerne eller 
sluseløsning) prækvalificeres, træffes den endelig beslutning om metode 
ført ved valg af konkurrencevinder. 

Øvrige bemærkninger  I grundlaget for den foreløbige prissætning er der forudsat etablering af 
diger nær kajkanten i området Jessens Mole og kajkanterne op til 
Christiansmindevej i nordøst (en delmængde af den Blå Kant). Et 
kvalificeret budget for de valgte løsninger vil være en del af 
arkitektkonkurrencen. Endelig prissætning sker i projekteringsfasen. 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Udviklingsplan for Svendborg Havn, Fremtidens Havn.  
Den Blå Kant. Invitation til partnerskab om byliv på vandkanten i 
Svendborg Havn.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
29,1 mio. kr. 

 
2016-2021 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Den Blå Kant, byrumsudvikling og 

klimasikring af Svendborg Havn 5.979 15.000 8.168 0 0 29.147

Samlede likviditet, netto 5.979 15.000 8.168 0 0 29.147

Økonomi
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Havneudvikling             Bilag 16 

Projektbeskrivelse – Havne & Færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Havneudvikling: Svendborg Havn 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Økonomien relaterer sig til vækststrategiens indsatsområde ”By kvalitet” 
og Strategi Svendborg Kommune 2012’s emne ”Investering i 
byudvikling”. 
 

Behov / ønsker Midlerne benyttes til konsulentydelser, midlertidige aktiviteter på havnen, 
undersøgelser med mere. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 1,3-3,0 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 3.000 1.300 1.300 1.300 6.900

Samlede likviditet, netto 0 3.000 1.300 1.300 1.300 6.900

Økonomi
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Svendborg Havn, analyse mv.              Bilag 17 

Projektbeskrivelse – Havne og færger 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Havn: analyser m.v. 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen. 
 

Behov / ønsker Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i 
havneområdet.  
 
Idéforslag skal udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles til egentlige 
plan- og projektforslag.  
 
Der kan blive tale om at uddybe arealer på baggrund af konkurrence, 
forhandling o.a. Der skal udarbejdes en masterplan for havnen, og 
konkrete forslag skal følges til dørs. Ifølge den overordnede 
havneplanlægning er det vigtigt at sikre kvalitet, liv og mangfoldighed i 
området. Budgettet er afsat til to planlæggere / projektstyrere samt til 
analyser og rådgivning. 
 

Behovsanalyse Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og 
rådgivning. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 2,2 – 3,6 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 3.300 3.580 2.200 2.200 11.280

Samlede likviditet, netto 0 3.300 3.580 2.200 2.200 11.280

Økonomi
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Kultur, Fritid og Idræt – Fritidsfaciliteter 

Renovering af klubhuse              Bilag 18 

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. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 312 312 312 312 1.248

Samlede likviditet, netto 0 312 312 312 312 1.248

Økonomi
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Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel virksomhed 

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier                                    Bilag 19 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Overordnet 
beskrivelse 

Budgettet anvendes synliggørelse af kulturhistoriske værdier i 
Svendborg Kommune (Kulturkanon). 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,05 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet
P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 53 53 53 53 212

Samlede likviditet, netto 0 53 53 53 53 212

Økonomi
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Forsamlingshuse - aktiviteter              Bilag 20 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

Forsamlingshuse - aktiviteter 

Overordnet 
beskrivelse 

Der afsattes i budget 2018 og overslagsår en pulje på 200.000 kr. til 
forsamlingshusene. Puljen anvendes - efter ansøgning - til støtte til 
aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Der er årligt afsat 0,2 mio. kr.  

 
Årlig pulje 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 203 203 203 203 812

Samlede likviditet, netto 0 203 203 203 203 812

Økonomi
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Natur, Miljø og Klima  

Naturpuljen – primært skovrejsning             Bilag 21 

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 samt naturrettede 
borgerprojekter. Borgerprojekter initieres og drives af borgere i 
partnerskab med kommunen. 

Behov / ønsker Målet er at bidrage til klimaindsatsen ved plantning af ny skov samt at 
øge biodiversiteten. Sammen med naturpleje og etablering af nye 
naturarealer vil skovrejsning medvirke til at øge Svendborg Kommunes 
Naturkapital Indeks (et samlet udtryk for mængden og kvalitet af natur i 
kommunen). 

Behovsanalyse Skovrejsning indgår som en del af Svendborg Kommunes aftale om 
Klimakommune Plus+. 

En landsdækkende undersøgelse af naturen i kommunerne udført af 
Århus Universitet har vist, at Svendborg Kommune scorer lavt med 
hensyn til Naturkapital. Det skyldes, at vi samlet set har et lille areal med 
natur og indholdet af sjældne arter generelt er forholdsvis lavt. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
1,0 mio. kr./år 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 1.016 1.016 1.016 1.016 4.064

Samlede likviditet, netto 0 1.016 1.016 1.016 1.016 4.064

Økonomi
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Natura 2000-indsatsen              Bilag 22 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Fysisk location 
(adresse) 

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. 2020 2021 2022 2023 Samlet
P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 623 623 623 623 2.492

Samlede likviditet, netto 0 623 623 623 623 2.492

Økonomi
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Gundestrup                     Bilag 23 

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima 

Overordnet 
beskrivelse 

Gundestrup 
 

Behov / ønsker Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2020 ved indgået budgetforlig 
2019. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
+ / - 3,0 mio. kr.  

 

 
2020 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Gundestrup - Udgifter 3.000 3.000

Gundestrup - Indtægter -3.000 -3.000

Samlede likviditet, netto 0 0 0 0 0 0
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Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud 

Dagtilbud – Pulje til indsatsområder           Bilag 24 

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. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 404 404 404 404 1.616

Samlede likviditet, netto 0 404 404 404 404 1.616

Økonomi
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Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag             Bilag 25 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Dagtilbud 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Ramme til sikkerhedsmæssige tiltag.  

Øvrige bemærkninger  Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af 
de fysiske rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye 
lovgivningsmæssige krav samt akut opståede udgifter. 
 

Projektets samlede 
udgift  
og periode 

 
2,2 mio. kr. årligt 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 2.239 2.239 2.239 2.239 8.956

Samlede likviditet, netto 0 2.239 2.239 2.239 2.239 8.956

Økonomi
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Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige 

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.           Bilag 26 

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. 
 
Der er afsat yderligere ca. 15 mio. kr./år til indhentning af efterslæb af 
bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg.   
Ved budgetforlig 2018 blev puljen reduceret med ca. 2,7, og yderligere 
ca. 2 mio. kr., hvorefter den samlede årlige pulje til vedligeholdelse 
udgør ca. 28 mio. kr. 
 
Set sammen med de øvrige vedligeholdelsespuljer er der i perioden 
2018-22 i alt afsat 140 mio. kr. til formålet. 
 
Der Rapporteres halvårligt på denne genopretning til det ansvarlige 
udvalg. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 27,2-28,9 mio. kr./år 

 
Løbende 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Vedligeholdelsespulje 28.861 26.053 28.085 28.085 111.084

Samlede likviditet, netto 0 28.861 26.053 28.085 28.085 111.084

Økonomi
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Forårs SFO               Bilag 27 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Kommunale ejendomme som er valgt til, at få indført forårs SFO 

Overordnet 
beskrivelse 

For at imødekomme Byrådet beslutning den 30. april 2019, om indførelse 
af Forårs SFO i Svendborg Kommune, er der afsat en samlet ramme på 
1.420.000 kr. til anlægsinvesteringer. 
 
Anlægsudgifterne afsættes hovedsaligt til læskur og legeplads på 
Issøskolens afdeling Kirkeby, ventilation på Stokkebækskolens afdeling 
Gudbjerg, samt garderober på flere matrikler. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
1.420.000 kr. 

 
2020 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø re lse

Udførelse 600 820 1.420

Samlede likviditet, netto 600 820 0 0 0 1.420

Økonomi
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Energi – Energispareprojekt 

Innovativt energispareprojekt              Bilag 28 

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. 
Pr 19/4-2016 beslutning om forlængelse ISP.  
 
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 

 
75,1 mio. kr. 

Revideret i forhold ØK 
beslutning 19.4.2016 og 
21.5.2019:   2013-2021 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – pro jektering 63.930 5.585 5.585 75.100

Lånefinansiering -63.930 -5.585 -5.585 0 0 -75.100

Samlede likviditet, netto 0 0 0 0 0 0

Økonomi
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Byudvikling 

Byfornyelse               Bilag 29 

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 3,4 mio. kr. årligt 
Liv i min by 7,2 mio. kr. i 2020 

Årligt puljebeløb 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

By- og områdefornyelse 3.418 3.418 3.418 3.418 13.672

Liv i min by 7.242 7.242

Samlede likviditet, netto 0 10.660 3.418 3.418 3.418 20.914

Økonomi
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Skattergade – etablering af Jernbaneoverskæring                Bilag 30 

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 

 
2,8 mio. kr.  

 
2020/21 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Jernbaneoverskæring - Skattergade 100 2.694 2.794

Samlede likviditet, netto 0 100 2.694 0 0 2.794

Økonomi
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Administration 

Pulje til bredbånd               Bilag 31 

Projektbeskrivelse – Administration 

Fysisk location 
(adresse) 

Pulje til bredbånd i Svendborg Kommune 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Puljen er afsat til at støtte grupper af borgere, som går sammen 
om at søge bredbåndpuljen – som kører fra Statens side i år 
2016+2017+2018. Så 2018 er sidste ansøgningsår. 
 
For at ansøgningerne fra borgerne får flest point og derved opnår 
størst mulighed for støtte – skal borgernes egen kommune 
bidrage med minimum 2000,- kr. pr. husstand. 
 
Derfor skal puljen anvendes til disse eventuelle ansøgninger. 
Pengene udbetales kun, hvis projektet bliver til noget og 
godkendes af staten. 
 

Øvrige bemærkninger   

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,6 mio. kr. 

 
2019-20 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 506 100 0 0 0 100

Samlede likviditet, netto 506 100 0 0 0 100

Økonomi
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Deponering vedr. Svendborg Idrætscenter            Bilag 32 

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder 

Fysisk location 
(adresse) 

Pulje for deponering vedr. Svendborg Idrætscenter 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Et flertal i byrådet besluttede den 26. februar 2019, at stille en 
lånegaranti på 15 mio. kr. til byggeprojekt ved Svendborg 
Idrætsenter/SG-huset. 
 
For at imødekommet dette, er der indarbejdet et samlet beløb på 
15 mio. kr. i anlægsrammerne, med henholdsvis 9,6 mio. kr. i 
2019 og 5,4 mio. kr. 2020. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
15 mio. kr. 

 
 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Deponering 9.639 5.361 15.000

Samlede likviditet, netto 9.639 5.361 0 0 0 15.000

Økonomi
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Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver)                  Bilag 33 

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt 

Fysisk location 
(adresse) 

Svendborg Kommune 
 
 

Overordnet 
beskrivelse 

Pulje til medfinansiering af lokale initiativer. 
 
 

Behov / ønsker Der er afsat midler i 2013 og fremefter til området. Beløbet skal 
understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med 
henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne. 
Udvalget har efterfølgende udarbejdet principper for udmøntning af 
puljen. 
 

Behovsanalyse Puljen udloddes hvert år og disponeres fuldt ud. På grund af tidsfrist på 
et år, igangsættes alle projekter dog ikke samme år som de bevilliges.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Ca. 1,0 – 1,4 mio. kr. årligt 

 

 
Årligt puljebeløb 

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.350 1.350 1.016 1.016 4.732

Samlede likviditet, netto 0 1.350 1.350 1.016 1.016 4.732

Økonomi
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Anlægstemaoversigt: 

Bilag 2020 2021 2022 2023

Veje og Trafiksikkerhed 3.966 3.966 3.966 3.966

1 Trafiks ikkerhedsprojekter og cykelstier 3.966 3.966 3.966 3.966

Havne og Færger 500 500 500 500

2 Nordre Kaj - Min. 100 mio. kr. - - - -

3
Midlertidige anvendelser/aktivi teter i fm. 

Havneudvi kl i ng
500 500 500 500

Kultur, Fritid og Idræt 5.599 0 0 0

4
Etabl ering a f varmeforsyni ng i  Svendborg 

Tennisha l
X 2.964

5 Udbygning af Svendborg Tennishal X 2.635

Natur, Miljø og Klima 507 0 0 0

6
Etabl ering a f 7,3 km natur og ridesti  i  3 skove, 

Thurø
400

7 Geopark corner og besøgscenter X 107

Borgernære Serviceområder 10.658 6.000 6.000 6.000

8 Selvbetjent hovedbibl iotek X 382

9
Nye moderne udendørs  trænings faci l i teter ved 

Midtbyha l len
100

10
Nye baner ti l  pis tol skydning og etabl eri ng a f 

hancecaptoi l etter, Lunde
86

11
2 ekstra  omklædni ngsrum 

Rantzausmindeha l len
X 2.500

12
FDF Tås inge - Opførelse af nyt kredshus  i  

Vindeby: Ti l s lutningsbidrag og adgangsvej 
290

13
Styrket indvendig vedl igehold a f skol er og 

dagti lbud
4.000 4.000 4.000 4.000

14 Fortsættelse af pul je ti l  renovering a f faglokaler 2.000 2.000 2.000 2.000

15 Udrulning af affa ldssortering 1.300

Anlægstemaer i alt 21.230 10.466 10.466 10.466

Netto - 1.000 kr.                                            Afledt drift

     

Bilag Afledt drift, netto - 1.000 kr.  2020 2021 2022 2023

 Kultur, Fritid og Idræt 91 91 91 91

4 Etablering af varmeforsyning i  Svendborg Tennisha l 50 50 50 50

5 Udbygning af Svendborg Tennis hal 41 41 41 41

Natur, Miljø og Klima 20 20 0 0

7 Geopark corner og besøgs center 20 20

Borgernære Serviceområder 55 55 55 55

8 Selvbetjent hovedbibl iotek (+/- 100 tkr/år) 0 0 0 0

11 2 eks tra  omklædnings rum Rantzausmindehal len 55 55 55 55

Samlet afledt drift 166 166 146 146
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Veje og Trafiksikkerhed 

Trafiksikkerhedsprojekter og cykelstier               Bilag 1  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Trafiksikkerhed og cykelstier 

Overordnet 
beskrivelse 

Hvert år prioriteres det, hvor der skal foretages trafiksikkerhedstiltag samt 
etableres nye cykelstier. I budgetforlig 2018 blev anlægspuljerne til 
trafiksikkerhed og cykelstier reduceret, hvilket har reduceret muligheden 
for udførelse af anlægsprojekter tilsvarende. 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 trafiksikkerheden og cykelstier i kommunen, 
ønskes rammen øget, så det er muligt at realisere flere projekter årligt.  

Økonomi I 2017 var rådighedsbeløbet til trafiksikkerhed og cykelstier 7 mio. kr., 
fordelt med 5 mio. kr. til anlæg af cykelstier, og 2 mio. kr. reserveret til 
øvrige trafiksikkerhedsprojekter. 
I budgetforliget 2018 blev anlægspuljerne til trafiksikkerhed og cykelstier 
reduceret, hvilket betyder, at der fra 2020 er afsat ca. 3 mio. kr. samlet til 
trafiksikkerhed og cykelstier, fordelt med ca. 1,2 mio. kr. til trafiksikkerhed 
og ca. 1,8 mio. kr. til cykelstier. 
Øges rådighedsrammen igen til 7 mio. kr. fra 2020 og frem, vil det være 
muligt at realisere flere projekter, samt fortsat at søge ekstern 
medfinansiering af projekter. 

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 
trafiksikkerhed og cykelstier, vil det være muligt at søge medfinansiering 
til større projekter. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
15,864 mio. kr.  

 
2020-2023 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning – 

udfø relse

Udførelse 3.966 3.966 3.966 3.966 15.864

Samlet  anlægspro jekt 0 3.966 3.966 3.966 3.966 15.864

Samlede likviditet, netto 0 3.966 3.966 3.966 3.966 15.864

Økonomi
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Havne og Færger 

Nordre Kaj                Bilag 2  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 
 

Nordre Kaj og det tidligere godsbaneareal 

Overordnet 
beskrivelse 

Nordre Kaj og det tidligere godsbaneareal er i Udviklingsplanen for 
Fremtidens Havn fra 2014 udlagt til et område for et maritimt kraftcenter 
med maritime uddannelser og maritime udviklingserhverv nærmest 
kajkanten og et område for blandet bolig og erhverv mod nord nærmest 
Nyborgvej.  
 
Efter afslutningen af en arkitektkonkurrence i 2019 for det samlede 
område og byrådets godkendelse af principperne i vinderforslaget som 
grundlag for den videre udvikling, er detailplanlægningen for området for 
det maritime kraftcenter påbegyndt. I dette område forventes en ny skole 
til SIMAC, en maritim erhvervspark og et tilhørende p-hus at kunne 
indvies i 2022. 
 
Udviklingen af såvel det maritime kraftcenter som det blandede bolig- og 
erhvervsområde forudsætter en række kommunale investeringer, som 
bl.a. kan omfatte: 
 

• Forundersøgelser, herunder arkæologi, forurening og geoteknik. 
• Nedrivning af nuværende bygninger 
• Evt. piloteringsudgifter og miljøsanering forbundet med salg 
• Flytning af trykledning 
• Renovering af kajarealet (som vil indgå som del af Den Blå Kant) 
• Frilægning af Kobberbækken 
• Infrastrukturen for området 
• Belægninger 
• Beplantning 
• Belysning 
• Byggemodning 
• Tilslutningsafgifter 
• Offentlig parkering 

 
Dertil kommer andre investeringer fra forsyningsselskaber mv, herunder 
ny pumpestationen, flytning af ledninger (herunder trykledning for 
spildevand) mv. 
 
For at danne et økonomisk overslag har administrationen indledningsvis 
opdelt det samlede område til mindre områder, for at forsøge at 
synliggøre områdernes økonomiske belastning.  
 
 



Budget 2020  
Anlæg 2020 – 2023 

Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 4 af 30 

Acadre 18-26639 

 
B1 Byggegrund - SIMAC 

B2 Byggegrund - Maritim Erhvervspark 

B3 Byggegrund - parkeringshus for SIMAC og Maritim Erhvervspark 

B4 Byggegrund - udvidelsesmulighed for SIMAC og Maritim Erhvervspark 

B5 Byggegrund - blandet bolig og erhverv 

B6 Byggegrund - blandet bolig og erhverv 

B7 Byggegrund - blandet bolig og erhverv 

B8 Byggegrund - parkeringshus for områder for blandet bolig og erhverv 

B9 Byggegrund - erhverv 

V1 Opgradering af Nordre Kaj som byrum 

V2 Opgradering af Hudes Plads som byrum 

V3 Ankomstareal ved SIMAC 

V4 Ombygning af rundkørsel til T-kryds 

V5 Adgangsvej til parkeringshus 

V6 Adgangsvej til blandet bolig og erhverv 

V7 Nyt ben i kryds ved Lerches vej 

V8 Omlægning af Østre Havnevej 

V9 Ombygning af T-kryds Østre Havnevej/Nyborgvej 

V10 Lokalveje/byrum ved Maritim Erhvervspark 

V11 Adgangsvej til SIMAC 

F1 Grønt område ved Kobberbækken Syd 

F2 Grønt område ved Kobberbækken midt 

F3 Grønt område ved Kobberbækken nord 

 Frilægning af Kobberbækken 

 
Anlægsudvidelsestemaet sigter mod at synliggøre de udgifter som 
Svendborg Kommune kan forventes at få i forbindelse med det samlede 
byudviklingsprojekt.  
 
Projektet er imidlertid på et meget indledende stadie, hvorfor der er en 
lang række ubekendte faktorer for hele området og helt specifikt, hvilke 
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interessenter der kommer til at bære hvilke omkostninger. 
 
Der vil derfor hen imod budgetforhandlingerne for 2020 blive arbejdet på 
at komme tættere på et økonomisk overslag, for Svendborg Kommunes 
andel af de samlede byudviklingsomkostninger.  
 
Ud over anlægsudgifterne for området vil administrationen også arbejde 
hen imod at synliggøre hvilke indtægter der forventes samt de løbende 
driftsudgifter. Det vurderes på denne baggrund at der er udgifter for 
minimum 100 mio. kr.  
 
Det skal bemærkes, at højvandssikringen af området med vinderforslaget 
for Den Blå Kant er planlagt i form af en sluseløsning, som ligger udenfor 
det her nævnte byudviklingsområde. 

Lån Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter i kommunale havne jf. 
Lånebekendtgørelsen. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og 
infrastruktur m.v. til havneområdet. 
 
Efter de EU-retslige statsstøtteregler er det kun udgifter til 
”havneinfrastruktur” (alt under vandet), ”adgangsinfrastruktur” og 
”oprensning” som KommuneKredit kan udlåne til.  
 
KommuneKredit må ikke yde lån ”havnesuprastruktur” (bygninger, 
kraner m.m. over vandet), hvorfor lånoptagelse hertil må foregå via 
pengeinstitut el.lign. Renteudgiften her må formodes at være noget 
højere end renten hos KommuneKredit. 
  
Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter, som 
skal afholdes af Vand og Spildevand, så har Vand og Affald mulighed for 
at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelse gennem 
KommuneKredit med garanti fra kommunen. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
Minimum 100 mio. kr.  

 

 
2020 - 2023 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 0

Samlet anlægspro jekt 0 0 0 0 0 0

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift – afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 0 0 0 0 0

Økonomi
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Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. Havneudvikling            Bilag 3 

Projektbeskrivelse 

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. På Svendborg Havn har dette 
instrument været anvendt i en periode fra 2016-19 som en metode til at 
følge op på udviklingsplanens mål. 
 
I denne periode har der været afsat ca. 0,5 mio. kr./år til midlertidige 
aktiviteter, som bl.a. har omfattet indretning af kajarealer og støtte til et 
bredt spekter af events, fritids- og kulturaktiviteter på kajerne. 
Videreudvikling og renovering af Prøveparken er et andet indsatsområde 
ligesom midlerne også har været anvendt ift. indgåelsen af partnerskaber 
på Frederiksø og udvikling af aktiviteter, der knytter sig til 
partnerskabernes værdisæt. Ud over at understøtte de nævnte initiativer 
og aktiviteter har de midlertidige aktiviteter også haft det væsentlige 
formål at give mulighed for afprøvning før mere langsigtede anvendelser 
låses fast. 
 
Den omfattende evaluering af de midlertidige aktiviteter på Frederiksø, 
som Svendborg Kommune gennemførte i efteråret 2018, viste, at de 
midlertidige aktiviteter i høj grad har været med til at øge havnens 
samlede attraktion. Hermed har de midlertidige aktiviteter levet op til 
deres mission som var at skabe liv på havnen og fastholde og udvikle 
havnen som hele byens mødested. 
 
Det årligt afsatte beløb til midlertidige aktiviteter udløber i 2019. For at 
kunne fortsætte de aktiviteter, der er igangsat og give mulighed for at 
understøtte nye initiativer, ønskes det at videreføre puljen.  
 
Puljen ønskes videreført som et årligt beløb på 0,5 mio. kr. 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 

 
0,5 mio. kr. årligt 

 
Årlig pulje 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 2.000 500 500 500 500 4.000

Samlet  anlægspro jekt 2.000 500 500 500 500 4.000

Samlede likviditet, netto 2.000 500 500 500 500 4.000

Økonomi
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Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed 

Etablering af varmeforsyning i Svendborg Tennishal             Bilag 4  

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal 
Ryttervej 70, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

På baggrund af henvendelser fra Svendborg Tennis Klub, Tåsinge Tennis 
Klub og Vester Skerninge Tennis Klub anmoder Den Selvejende 
Institution Svendborg Idrætshal om støtte til etablering af 
varmeforsyning i Svendborg Tennishal. 
 
Tennishallen anvendes i perioden 1. oktober til 1. maj med en 
belægningsprocent på 90-95%. Hallen benyttes til træning, 
turneringskampe, træningssamlinger og stævner. 
 
Der er således mange brugere af hallen i form af spillere, trænere og i et 
vist omfang publikum.  
 
I de helt kolde måneder betragtes hallen som næsten uanvendelig, da 
kulden sætter begrænsninger for brugen. 
 
Det skal samtidig noteres, at hallen ikke har omklædningsrum, toiletter 
eller opholdsrum, hvorfor de generelle vilkår ikke kan betragtes som 
tidssvarende.  
 
Klubberne frygter konkurrence fra andre haller/kommuner, hvor disse 
faciliteter er etableret, idet det kan være vanskeligt at udvikle et klub- og 
talentmiljø under de nuværende betingelser. 
 

Behov/ønsker Der ønskes etableret varmeforsyning i Tennishallen, således denne kan 
opvarmes til 15 grader. 

Økonomi Klubberne og bestyrelsen i Idrætshallen er indstillet på at søge fonde til 
udbygningen, men det vurderes ikke realistisk at finansiere det fulde 
beløb.   
 
Derfor ansøges om et rammebeløb på op til 3,0 mio. kr., som vil 
minimeres i takt med fondsansøgninger som imødekommes.  
 
Derudover forventes der en samlet nettoudvidelse af hallens driftstilskud 
på 50.000 kr. årligt.  
 

Øvrige bemærkninger  Ovenstående er under forudsætning af, at der etableres ny træningshal 
mellem Idrætshallen og Tennishallen, således at den ene sidevæg virker 
isolerende i forhold til Tennishallen. Der må påregnes ekstraudgifter 
såfremt det udelukkende er Tennishallen, som ombygges grundet de 
skærpede krav til isolering/energiforbrug. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlægsudgift 3,0 mio. kr. 
Nettoudvidelse af driftstilskud 50.000 kr. 

 

Snarest muligt. 
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Etablering af varmeforsyning i Svendborg Tennishal (fortsat) 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Færdiggørelse 2.964 2.964

Samlet anlægspro jekt 0 2.964 0 0 0 2.964

Afledt drift 50 50 50 50 200

Samlede likviditet, netto 0 3.014 50 50 50 3.164

Økonomi
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Udbygning af Svendborg Tennishal              Bilag 5  

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal 
Ryttervej 70, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

På baggrund af henvendelser fra Svendborg Tennis Klub, Tåsinge Tennis 
Klub og Vester Skerninge Tennis Klub anmoder Den Selvejende 
Institution Svendborg Idrætshal om støtte til udbygning af Svendborg 
Tennishal. 
 
Tennishallen anvendes i perioden 1. oktober til 1. maj med en 
belægningsprocent på 90-95%. Hallen benyttes til træning, 
turneringskampe, træningssamlinger og stævner. 
 
Der er således mange brugere tilknyttet hallen i form af spillere, trænere 
og i et vist omfang publikum.  
 
Hallen er uden omklædning/bad, klublokale og toilet, og faciliteterne er 
derfor ikke tidssvarende, hvilket giver store begrænsninger for 
klubbernes udvikling af et klub- og talentmiljø. Det er ligeledes svært at 
tiltrække nye stævner og turneringer til Svendborg. 

Behov/ønsker Anlægsprojektet omfatter en tilbygning på 280 m2 i to plan med 
opholdsrum/klublokaler, toilet, depot og teknik rum. 

Økonomi Klubberne og bestyrelsen i Idrætshallen er indstillet på at søge fonde til 
udbygningen, men det vurderes ikke realistisk at finansiere det fulde 
beløb.   
 
Til udbygningen af Tennishallen ansøges derfor om et rammebeløb på op 
til 2,6 mio. kr., som vil minimeres i takt med fondsansøgninger som 
imødekommes.  
 
Derudover forventes der en samlet nettoudvidelse af hallens driftstilskud 
på 41.000 kr. årligt.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

Anlægsudgift 2,6 mio. kr. 
Nettoudvidelse af driftstilskud 41.000 kr. 

 

  

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Færdiggørelse 2.635 2.635

Samlet  anlægspro jekt 0 2.635 0 0 0 2.635

Afledt drift 41 41 41 41 164

Samlede likviditet, netto 0 2.676 41 41 41 2.799

Økonomi
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Natur, Miljø og Klima  

Etablering af 7,3 km natur- og ridesti i tre skove på Thurø            Bilag 6  

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 – se under øvrige bemærkninger. 

Økonomi Thurø Ridelaug ansøger om 400.000 kr. til etablering af natur- og ridesti 
på Thurø. 

Øvrige bemærkninger  Fondsbevillinger  
• Friluftsrådet har bevilliget            350.000 kr.  
• Lag Søm har indstillet til bevilling 250.000 kr. 
• Nordea har bevilliget                     30.000 kr. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
1,030 mio. kr.  

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 1.030 1.030

Samlet  anlægspro jekt 0 1.030 0 0 0 1.030

Øvrig finansiering -630 -630

Samlede likviditet, netto 0 400 0 0 0 400

Økonomi
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Etablering af geopark-Corner og besøgscenter               Bilag 7  

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Hudes Pakhus  
Havnepladsen 2, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

UNESCO stiller krav om, at der i en UNESCO Global Geopark etableres 
mindst ét geopark-besøgscenter. For at have mulighed for at opnå en 
UNESCO udnævnelse i 2021 skal det første besøgscenter stå klar til 
UNESCO’s evalueringsbesøg i sommeren 2020.  
 
Bestyrelsen for ”Geopark Det Sydfynske Øhav” og de sydfynske 
borgmestre har besluttet, at hver kommune kan udvikle deres eget 
geopark-besøgscenter, og at Faaborg-Midtfyn Kommune åbner deres i 
sommeren 2020.  
 
Svendborg Kommune vil over to faser udvikle et geopark-besøgscenter i 
Hudes Pakhus. Første fase handler om at etablere et geopark-corner i 
tilknytning til turistkontoret. Anden fase handler om udvikling af et 
geopark-besøgscenter i hele Hudes Pakhus. 
 

Behov/ønsker Fase 1 omhandler:  
• Etablering af geopark-corner i forbindelse med Svendborg 

Turistkontor. 
• Udvikling af koncept og business-case for geopark-

besøgscenteret 
 
Anlægsudgifterne for etablering af geopark-corner vil omfatte opsætning 
af skillevægge og udstillingen. I alt 27.000 kr.  
 
Erhvervskontoret står for at udvikle et koncept for geopark-
besøgscenteret. Anlægsudgifterne vil derfor dække udarbejdelse af en 
business-case for konceptet, herunder en vurdering af den økonomisk 
bæredygtighed samt en risikoanalyse. I alt 80.000 kr.  
 
Fase 2 som handler om udvikling og etablering af Svendborgs geopark-
besøgscenter er ikke en del af dette budgettema. 
 

Økonomi For fase 1 er der tale om en samlet anlægsbevilling på 147.000 kr. 

Øvrige bemærkninger  Der er knyttet et driftstilskud til bevillingen for fase 1. på 20.000 kr./år  

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Ansøgning til placering af geopark-besøgscenter i Svendborg  

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
147.000 kr.  

 
2020-2021 
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Etablering af geopark-Corner og besøgscenter (fortsat) 
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Etablering af geopark-Corner og besøgscenter (fortsat) 
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Etablering af geopark-Corner og besøgscenter (fortsat) 
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Etablering af geopark-Corner og besøgscenter (fortsat) 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning –  

pro jektering 

Pro jektering 80 80

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 27 27

Samlet  anlægspro jekt 0 107 0 0 0 107

Afledt drift 20 20 40

Samlede likviditet, netto 0 127 20 0 0 147

Økonomi
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Borgernære Serviceområder  

Selvbetjent hovedbibliotek                 Bilag 8  

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 Anlægsudgifterne vil være til sikring af bygningen herunder 
videoovervågning samt indgangsaflæser. 
Driftsomkostninger er ekstra rengøring, lys/varme samt en 
tilkaldevagtordning. 
 

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. 
 
Som følge af arealfællesskabet med Borgerservice sker der stadig 
tilpasninger, som kan medføre uforudsete udgifter, der ikke er taget 
højde for i overslaget. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,382 mio. kr.  

Etablering og åbning fra 
årsskiftet 2019/2020 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 382 382

Samlet anlægspro jekt 0 382 0 0 0 382

Øvrig finansiering - biblio tekets 

ramme -100 -100 -100 -100 -400

Afledt drift 100 100 100 100 400

Samlede likviditet, netto 0 382 0 0 0 382

Økonomi

 



Budget 2020  
Anlæg 2020 – 2023 

Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 17 af 30 

Acadre 18-26639 

 

Ny moderne udendørs træningsfacilitet ved Midtbyhallen             Bilag 9  

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Johs Jørgensens Vej 10, 5700 Svendborg  

Overordnet 
beskrivelse 

Bokseklubben Rollo er en god solid forening, der snart kan fejre 100 års 
jubilæum. Rollo oplever stor medlemsfremgang, og klubben har stor 
succes med at skabe aktiviteter for mennesker fra alle samfundslag. 
Klubben har yderligere en stor gruppe af frivillige trænere og ledere, som 
gør en stor indsats i det daglige. I 2018 vandt klubbens formand prisen 
som årets idrætsleder i Svendborg og årets fynske idrætsleder. 
 
BK Rollo ønsker at udvide medlemmernes og byens borgeres mulighed 
for at dyrke styrketræning i det fri. Et ønske som imødekommer den 
generelle stigende efterspørgsel om nye udendørs træningsfaciliteter. 
Derudover oplever klubben et stødt stigende aktivitetsniveau, hvilket 
udfordrer de eksisterende rammer. 
 
Den nye udendørs træningsfacilitet bliver en videreudvikling af klubbens 
træningsmiljø, som kan bidrage til at få flere Svendborgensere i 
bevægelse. Faciliteten får en kapacitet på 20 personer, som samtidig kan 
dyrke forskellige former for styrketræning. Faciliteten bliver offentlig 
tilgængelig og kan anvendes i alt slags vejr. Der findes ikke tilsvarende 
træningsfacilitet i Svendborg Kommune. 
 
Foreningen medfinansierer projektet, og har modtaget fondsdonation – 
se under ’øvrige bemærkninger’. 

Behov/ønsker BK Rollo ønsker støtte til opførelse af en offentlig tilgængelig 
træningsfacilitet ved Midtbyhallen.  

Økonomi BK Rollo ansøger Svendborg Kommune om støtte på 100.000 kr. til 
projektet.  

Øvrige bemærkninger  Fondsbevillinger  
• 100.000 kr. -  DGI og DIF´s foreningspulje (er modtaget)  

Derudover har klubben ansøgt følgende fonde om støtte: 
• 100.000 kr. - SEAF fonden  
• 100.000 kr. - Spar Nord Fonden  
• 100.000 kr. - Fynske Bank Fonden  
• 100.000 kr. - lokale og anlægsfonden  

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,740 mio. kr.  

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 740 740

Samlet  anlægspro jekt 0 740 0 0 0 740

Øvrig finansiering -640 -640

Samlede likviditet, netto 0 100 0 0 0 100

Økonomi
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Etablering af nye baner til pistolskydning og handicaptoiletter           Bilag 10  

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Lunde Skytteforening, Høje vej 27, 5771 Stenstrup. 

Overordnet 
beskrivelse 

Lunde SG & I skytteafdeling oplever stigende medlemstal, og mange af 
foreningens nye medlemmer ønsker at prøve kræfter med pistolskydning. 
Det giver desværre kapacitetsproblemer, da foreningens nuværende 10 
pistolbaner ikke længere er tilstrækkelige. 
 
Derfor vil foreningen inddrage en del af deres nuværende geværbane, 
som skal omdannes til pistolbaner, hvilket vil fordoble kapaciteten til i alt 
20 pistolbaner. Som det er nu, er foreningens træningsdage opdelte, 
hvilket udfordrer det sociale fællesskab i foreningen. Derudover udfordrer 
det foreningens ledere og frivillige, som skal stå til rådighed flere dage.  
 
10 nye pistolbaner vil have stor betydning for foreningens medlemmer, 
give mindre slid på ledere/frivillige og reducere antallet af skydedage til 
glæde for det omkringliggende miljø.  
 
Foreningen oplever yderligere tilgang af handicappede medlemmer. 
Derfor ønsker foreningen også at renovere de nuværende toiletfaciliteter, 
så de bliver handicapvenlige. 
 
Foreningen forventer at kunne udføre det meste af arbejdet selv, dog 
med undtagelse af f.eks. el-arbejde og arbejde med isolering.  
 
Foreningen tæller ca. 150 medlemmer, men forventer at deres 
medlemstal vil stige, når de nye faciliteter kan tages i brug. Foreningen 
medfinansierer projektet og har modtaget fondsdonation – se under 
øvrige bemærkninger. 
 

Behov/ønsker Etablering af nye baner til pistolskydning og etablering af 
handicaptoiletter. 
 

Økonomi Samlede ansøgte beløb ved Svendborg Kommune: 86.500 kr. Midlerne 
skal dække foreningens eget indskud og afdrag på lån hos 
Skydebaneforeningen. 

Øvrige bemærkninger  Fondsbevillinger  
Fionia Fond                                                                   50.000 kr. 
Medfinansiering                                                                25.500 kr. 
Bevilliget tilskud fra Skydebaneforening Danmark               61.000 kr. 
 
Lånoptaget hos Skydebaneforening Danmark                     61.000 kr.  
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,197 mio. kr.  
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Etablering af nye baner til pistolskydning og handicaptoiletter (fortsat) 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø relse

Udførelse 197 197

Samlet  anlægspro jekt 0 197 0 0 0 197

Øvrig finansiering -111 -111

Samlede likviditet, netto 0 86 0 0 0 86

Økonomi
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Ansøgning om to ekstra omklædningsrum til             Bilag 11  

Rantzausmindehallen. 

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Rantzausmindehallen, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

Rantzausmindehallen er presset på kapaciteten i hallens 
omklædningsrum. Hallens formand tilkendegiver at hallen ikke kan 
rumme de stigende idrætsaktiviteter, der er i hallen både fra skole- og 
foreningsaktiviteter. Den store aktivitet kan ikke rummes af de tre 
eksisterende omklædningsrum samt et mindre omklædningsrum, der er 
indrettet til handicapvenlig omklædningsrum. 
 
Formanden tilkendegiver yderligere, at der ikke tale om en 
fremtidsvision, der skal udvikle hallen. Der er tale om en absolut 
nødvendig investering, for at hallen kan imødekomme de betydelige 
udfordringer, brugerne oplever i hverdagen. Derudover bør det tilføjes, at 
Rantzausminde Skole oplever at de eksisterende omklædningsfaciliteter 
begrænser deres muligheder for, at efterleve konceptet for 
Svendborgprojektet i vinterperioden.   
 
Derfor ansøger Rantzausmindehallen og Egense Rantzausminde 
Idrætsforening(ERI) om støtte til opførelse af to nye omklædningsrum a 
ca. 50 m² i alt ca. 100 m², som skal placeres i direkte forlængelse af 
eksisterende omklædningsrum. 
 
Ved at etablere 2 ekstra omklædningsrum kan den nuværende 
idrætsaktivitet bedre rummes, således at der kan tilbydes omklædning 
før/efter idrætsaktivitet samt efterfølgende bad.  

Behov/ønsker Støtte til opførelse af to nye omklædningsrum a ca. 50 m² i alt ca. 100 
m² 

Økonomi Etableringsomkostningerne vurderes til niveauet DKK 2 – 2,5 mio. kr.  
Derfor ansøger Rantzausmindehallen om 2,5 mio. kr. til opførelse af nye 
omklædningsrum.  
 
Yderligere forventes der øgede driftsudgifter på 55.000 kr. årligt.  

Projektets samlede 
udgift og periode 

2,5 mio. kr.   

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning –  

udfø relse

Udførelse 2.500 2.500

Samlet  anlægspro jekt 0 2.500 0 0 0 2.500

Afledt drift 55 55 55 55 220

Samlede likviditet, netto 0 2.555 55 55 55 2.720

Økonomi
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Ansøgning om støtte til opførelse af nyt kredshus til           Bilag 12  

FDF Tåsinge på Færgegårdsvej i Vindeby. 

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Enden af Færgegårdsvej, 5700 Svendborg 

Overordnet 
beskrivelse 

 
FDF Tåsinge skal på sigt forlade det nuværende tilholdssted gennem 16 
år ved Vindebyøre på Tåsinge. Derfor arbejder FDF Tåsinge på at finde et 
fremtidigt tilholdssted til deres folkeoplysende aktiviteter. FDF Tåsinge 
oplever, at kommunens opbakning har afgørende betydning for, om de 
kan lykkes med at indhente yderligere midler til projektet ved private 
fonde.  
 
FDF Tåsinge ønsker at opføre et nyt kredshus for enden af 
Færgegårdsvej, hvorfra foreningen fremadrettet kan afholde deres 
foreningsaktiviteter i tidssvarende faciliteter. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget gav på møde den 11/06-2018 afslag på en 
lignende ansøgning fra FDF Tåsinge. Økonomien og omfanget af projektet 
er nedjusteret ift. det tidligere projekt. 
 

Økonomi FDF Tåsinge anmoder Svendborg Kommune om økonomisk støtte på 
290.000 kr. Støtten skal dække tilslutningsafgifter og udgifter til 
etablering af adgangsvej inklusive lednings- og kabelarbejde. 
 

Øvrige bemærkninger  FDF Tåsinge har en aftale med jordejer om at kunne erhverve et 
passende jordstykke på Færgegårdsvej for 60.000 kr. af egne midler. 
Derudover har FDF Tåsinge tidligere investeret ca. 50.000 kr. ifm. 
ansøgning om zone- udstyknings- og byggetilladelse, sikring af 
færdselsadgang, udarbejdelse af arkitekttegninger mv. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

 
0,8 mio. kr.  

 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk  beslutning –  

udfø relse

Udførelse 800 800

Samlet anlægspro jekt 0 800 0 0 0 800

Øvrig finansiering -510 -510

Samlede likviditet, netto 0 290 0 0 0 290

Økonomi
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Styrket indvendigt vedligehold af skoler og dagtilbud           Bilag 13  

Projektbeskrivelse 

Fysisk lokation  Kommunale skoler og dagtilbud 

Overordnet 
beskrivelse 

Anlægsramme til styrket indvendigt vedligehold på skoler og dagtilbud i 
2020-23. 
 
De senere års budgetmæssige pres på budgettet til bygningsmæssigt 
vedligehold har betydet, at det overvejende har været muligt at prioritere 
akutte opgaver og opgaver på klimaskærm og installationer.  
 
Kommunens ejendomme registreres løbende med udgangspunkt i en 
bygningsfaglig vurdering, og der er registret et samlet 
vedligeholdelsesbehov på skoler og dagtilbud svarende til 47,64 mio. kr. 
for perioden, 2015-2023.  
 
På klimaskærme og installationer er der registreret et behov for 
vedligehold på 31,56 mio. kr. Og på indvendige forhold er der registreret 
et behov på 16,08 mio. kr. 
 
En del skoler og dagtilbud har således 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. Indvendigt er der alene 
registreret et efterslæb på vedligeholdelse på skoler og dagtilbud 
svarende til 16,08 mio. kr. for perioden, 2015-2023 – svarende til ca. en 
tredjedel af det registrerede vedligeholdelsesbehov på skoler og 
dagtilbud. 
 
Det foreslås derfor, at der afsættes en 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. 
 
Det foreslås, at der afsættes 4,0 mio. kr. årligt i årene 2020-23, i alt 16,0 
mio. kr. 
 
Det foreslås, at rammen udmøntes årligt, så der årligt gennemføres 
relevante projekter på 1-2 folke- eller specialskoler og 2-3 lokationer 
under dagtilbud. 
 
De konkrete projekter udarbejdes i samarbejde mellem Center for 
Ejendomme og Teknisk Service, Skoleafdelingen og Sekretariat og 
Dagtilbud med afsæt i CETS’ FM-system for den bygningsmæssige 
tilstand. Der tages naturligvis højde for, hvor der i øvrigt planlægges 
vedligeholdelsesarbejder, fx energirenovering, og det vurderes, hvor det 
vil give merværdi at sammentænke dette med et generelt fokus på det 
indvendige vedligehold i bygningen. 
 
Børne- og Ungeudvalget indstiller på den baggrund den årlige frigivelse af 
midlerne til Teknik- og Erhvervsudvalget. 
 



Budget 2020  
Anlæg 2020 – 2023 

Bemærkninger til anlægstemaer 

Side 23 af 30 

Acadre 18-26639 

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. 
 
I 2020 lægges der op til at prioritere en opgradering af dele af 
Nymarkskolen og Issøskolen samt 2-3 børnehuse. Der fremlægges en 
konkret sag om dette ultimo 2019 efter den endelige budgetvedtagelse af 
Budget 2020. 
 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

Årlig pulje på 4,0 mio. kr. 
I alt 16,0 mio. kr.  

I åerne 2020 til 2023 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

Anlæg 0 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000

Samlede likviditet, netto 0 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000

Økonomi
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Fortsættelse af pulje til renovering af skolernes faglokaler          Bilag 14 

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 
 

Skoler i Svendborg Kommune 

Overordnet beskrivelse Renovering af skolernes faglokaler. 

Behov / ønsker Der ønskes afsat midler til yderligere renovering af skolernes faglokaler.  
 
Der søges derfor samlet 8 mio. kr. til yderligere renovering af skolerne 
faglokaler, fordelt med 2 mio. kr. i åerne 2020 til 2023. 
 

Behovsanalyse I forbindelse med Budget 2015-2018 blev der afsat 2 mio. kr. pr. år til 
renovering af skolernes faglokaler – i alt 8 mio. kr. 
 
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 

Samlet 8 mio. kr. 
Fordelt med 2 mio. kr. pr. år 

4 årig periode fra 2020 til 
2023 
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Fortsættelse af pulje til renovering af skolernes faglokaler (fortsat) 

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 8. maj 2019 blev det besluttet at oversende temaet til Teknik- og 
Erhvervsudvalget med henblik på budgetforhandlingerne for budget 2020. 

 

1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 Samlet

A nlægsudgif t 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Samlet  anlægspro jekt 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Samlede likviditet, netto 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Økonomi
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Forslag om indkøb af beholdere ifm. krav om øget affaldssortering     Bilag 15   

Projektbeskrivelse 

Fysisk location 
(adresse) 

Alle bygninger, som Svendborg Kommune har driftsansvar for. 

Overordnet 
beskrivelse 

Der er tidligere truffet politisk beslutning om en ny struktur for afhentning 
af dagrenovation, organisk affald og 4 genanvendelige materialer (papir, 
pap, glas, metal).  
Der vil være afledte økonomiske konsekvenser ved udrulning af øget 
affaldssortering på alle skoler og institutioner i kommunen. 

Behov/ønsker Indkøb af nødvendige indendørs beholdere i løbet af 2020 i tæt 
samarbejde med Vand og Affald og Udbudsafdelingen. Beholderne 
indkøbes i 2020, så det hele er klar til den store udrulning primo 2021. 
 

Økonomi  1,3 mio. kr. til indkøb af nødvendige indendørs affaldsbeholdere 

Specifikke 
kvalitetskrav 

De foreslåede beholdere er af en god og holdbar kvalitet, da de skal stå i 
mange forskellige miljøer. 

Øvrige bemærkninger  Det økonomiske overslag er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Vand og 
Affald og Svendborg Kommune. Der er brugt foreløbige erfaringer fra 5 
pilotprojekter på skole- og daginstitutionsområdet, en række besigtigelser 
samt fra andre sammenlignelige kommuner. 
Der vil ske en markant udhuling af de nuværende driftsbudgetter, hvis der 
ikke afsættes specifik økonomi til disse indkøb. 
Svendborg Kommune og Vand og Affald har ikke medtaget indendørs 
beholdere til plast i budgettet, da den oprindelige politiske beslutning ikke 
indbefatter en ny ordning for sortering af plast, og der derfor ikke leveres 
udendørs beholdere til plast. Plast kan fortsat indsamles og afleveres til 
storskrald (genbrugsbil) eller på genbrugsstationen, men det anvendes kun 
i begrænset omgang ift. kommunale institutioner. 
Bemærk at det økonomiske overslag alene vedrører udgifter til beholdere 
til indendørs sortering, og at der skal forventes yderligere udgifter til 
projektet. Eksempelvis er der i nærværende projektbeskrivelse ikke taget 
højde for nødvendige ombygninger af affaldsgårde ved de enkelte 
institutioner afledt af myndighedskrav, idet fraktionerne fremover vil 
kræve mere plads. Dette er en tidskrævende øvelse, som kræver besøg på 
samtlige institutioner, hvilket ikke har været muligt ift. tidsrammen til 
budget 2020.  Desuden er evt. øvrige afledte driftsomkostninger heller ikke 
medtaget. Udendørs beholdere til affald leveres som udgangspunkt af Vand 
og Affald via taksterne. 
CETS udarbejder i samarbejde med Vand og Affald udkast til plan for 
indfasning af affaldssortering i hele kommunens organisation. Planen 
forelægges til politisk behandling ultimo 2019.  

Bilagsmateriale, evt. 
link 

Der henvises til efterfølgende økonomiske overslag, hvor udgifterne er 
specificerede ift. de enkelte institutionstyper. 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,3 mio. kr.  Der er tale om en 
engangsudgift 
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Forslag om indkøb af beholdere ifm. krav om øget affaldssortering (fortsat) 

  

Økonomisk overslag for beholdere til affaldssortering 

Skoler: 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

28 Klasselokaler 3 spande (organisk, pap/papir, restaffald) 

1 Skolekøkken 3 stk. vogne (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

1 Lærerværelse/tekøkken 4 stk. spande (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

1 Billedkunst 3 stk. spande (pap/papir, glas/metal, restaffald) 

1  Naturfag 3 stk. spande (pap/papir, glas/metal, restaffald) 

1 Bibliotek 2 stk. spande (pap/papir, restaffald) 

1 Musik 2 stk. spande (pap/papir, restaffald) 

1 Håndværk og design 4 stk. spande (pap/papir, glas/metal, restaffald, træ) 

1 Lærerarbejdspladser 2 stk. spande (pap/papir, restaffald) 

1 Fysik 4 stk. spande (pap/papir, glas/metal, elektronik, restaffald) 

2 Indgange 3 stk. spande (organisk, glas/metal, restaffald) 

1 Udvendigt på mur 3 stk. spande (organisk, glas/metal, restaffald) 

1 Garage 3 stk. vogne til opsamling  

Anslået pris for ovennævnte: 27.960 kr. pr. skole. Der er 15 skoler i alt. 

 

Daginstitutioner: 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

1 Køkken 1 stk. vogn (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

1 Fælles 1 stk. vogn (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

2 Gangareal 3 stk. store spande (organisk, pap/papir, restaffald) 

6 Grupperum/stuer 4 stk. spande (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

1 Depotrum 3 stk. vogne til opsamling 

1 Udvendigt på mur 3 stk. spande (organisk, glas/metal, restaffald) 

Anslået pris for ovennævnte: 7.660 kr. pr. daginstitution. Der er 33 daginstitutioner i alt. 
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Forslag om indkøb af beholdere ifm. krav om øget affaldssortering (fortsat) 

Haller: 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

1 Køkken 2 vogne (organisk, glas/metal, restaffald) 

1 stk. 80 l. beholder til pap/papir 

1 Cafeteria 3 spande i alt (organisk, glas/metal, restaffald) 

1 Repos 2 store beholdere til restaffald 

6 små beholdere (2 x organisk, 2 x glas/metal, 2 x pap/papir) 

2 Toilet 1 beholder til restaffald 

2 Dommerrum 1 lille beholder til restaffald 

5 Omklædningsrum 3 spande (organisk, glas/metal, restaffald) 

1 Vaskerum 4 spande (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

1 Taktikrum 4 spande (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

1 Billardrum 4 spande (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

 Fester/arrangementer 10 store beholdere med de rigtige farver/symboler 

 Udendørs v/indgang 3 beholdere (organisk, glas/metal, restaffald) 

Anslået pris for ovennævnte: 19.900 kr. pr. hal. Der er 15 haller i alt. 

 

Plejecentre med køkken: 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

3 Vaskerum 1 stor beholder til restaffald (bl.a. bleer) 

2 beholdere (glas/metal, pap/papir) 

3 Fællesrum m/tekøkken 1 vogn (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

1 Personalerum m/kopimask. 3 spande (organisk, pap/papir, restaffald) 

5 Kontor 2 spande (pap/papir, restaffald) 

1 Stort køkken 2 vogne (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

1 Mindre køkken 1 vogn (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

 Hele centeret 5 spande til restaffald 

Anslået pris for ovennævnte: 9.500 kr. pr. plejecenter. Der er 4 plejecentre med køkkener i alt. 
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Forslag om indkøb af beholdere ifm. krav om øget affaldssortering (fortsat) 

Plejecentre uden køkken: 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

3 Vaskerum 1 stor beholder til restaffald (bl.a. bleer) 

2 beholdere (glas/metal, pap/papir) 

3 Fællesrum m/tekøkken 1 vogn (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald) 

1 Personalerum m/kopimask. 3 spande (organisk, pap/papir, restaffald) 

5 Kontor 2 spande (pap/papir, restaffald) 

 Hele centeret 5 spande til restaffald 

Anslået pris for ovennævnte: 4.500 kr. pr. plejecenter. Der er 12 plejecentre uden køkkener i alt. 

 

Administrative bygninger (samlet 11 ejendomme i denne kategori): 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

41 Kopirum 4 spande (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

20 Tekøkkener 3 spande (organisk, glas/metal, restaffald) 

Anslået pris for ovennævnte 11 ejendomme i alt: 40.700. Ejendommenes størrelser varierer betragteligt i 

denne kategori. Rådhuset er langt den største administrative enhed. 

 

Produktionskøkkener/kantiner: 

Antal 

rum 

Rumtype Behov 

1 Køkken 2 vogne (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald) 

Anslået pris for ovennævnte: 5.000 kr. pr produktionsenhed. Der er 5 produktionskøkkener/kantiner i alt. 

 

Øvrige ejendomme: 

Øvrige ejendomme er bl.a. døgninstitutioner, kommunal tandklinik, kulturinstitutioner, klubhuse, botilbud 

mm. Gruppen af øvrige ejendomme kan derfor ikke karakterises som værende homogen. De fleste 

ejendomme i denne kategori kan dog karakteriseres som én enhed med egne faciliteter og 

affaldsordninger. For overskuelighedens skyld har vi opdelt de øvrige ejendomme i henholdsvis større og 

mindre enheder. Det vil på alle ejendomme blive sorteret i de 4 fraktioner (pap/papir, organisk affald, 

glas/metal samt restaffald). Omfanget af beholdere vil dog afhænge af ejendommenes størrelse. Vi har 

valgt at sidestille de større ejendomme i denne kategori med en daginstitution. I de mindre ejendomme har 

vi kalkuleret med en beholder for hver af de 4 nævnte fraktioner. 
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Forslag om indkøb af beholdere ifm. krav om øget affaldssortering (fortsat) 

Indkøb af affaldsbeholdere – prisoverslag: 

 

Institutionstype: Antal: Pris pr. enhed: Pris i alt: 

        

Skoler 15 27.960 419.400 

Daginstitutioner 33 7.660 252.780 

Haller 15 19.900 298.500 

Plejecentre m/køkken 4 9.500 38.000 

Plejecentre u/køkken 12 4.500 54.000 

Administrationsbygninger - kopirum 11 3.700 40.700 

Produktionskøkkener/kantiner 5 5.000 25.000 

Øvrige bygninger - større enheder 14 7.660 107.240 

Øvrige bygninger - mindre enheder 84 800 67.200 

        

Engangsbeløb i alt     1.302.820 

 

1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet

P o lit isk beslutning – 

udfø re lse

Udførelse 1.300 1.300

Samlet  anlægspro jekt 0 1.300 0 0 0 1.300

Afledt drift  - ikke opgjort 0

Samlede likviditet, netto 0 1.300 0 0 0 1.300

Økonomi

 



TAKSTOVERSIGT TIL 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020 

 

 

Det er obligatorisk at der til budgetforslagets 1. behandling udarbejdes en takstoversigt. Efter 
nuværende praksis har taksterne til 1. behandling været beregnet på baggrund af det 
tekniske budget, fremskrevet og inklusiv afledte konsekvenser af kommuneaftalen. På grund 
af den forsinkede kommuneaftale er dette ikke muligt, hvorfor det er besluttet at anvende 
takstoversigten fra det vedtagne budget 2019.  

 

På områder, hvor der er sket en væsentlig ændring er dette efterfølgende kommenteret. 

 

Teknik- og Erhvervsudvalget: 

På Teknik- og Erhvervsudvalget er der følgende bemærkninger: 

• Opkrævningen til rottebekæmpelse afhænger af om det fremsendte budgettema 
vedtages. 

• Til betalt parkering er der på selvsamme dagsorden et punkt vedr. parkeringskort til 
håndværkere. 

• Taksterne på flyvepladser vil blive fjernet, da der er indgået en 20-årig råderetsaftale 
med Sterling Airport Service ApS. 

• Taksterne til Taxitilladelser vil blive fjernet, da ordningen er overgået til Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen. 

• På havnen er der i 2019 indført et all inklusive-princip vedr. gæstepladser i 
lystbådehavnene. Taksterne for 2020 kommer dermed til at afspejle, at taksten for 
gæstesejlere er inklusiv forbrug af el. 

For færgerne er der ikke gennemført takstforhøjelse på området i 2019. Takstforhøjelser i 
2020 vil således dække over prisudviklingen for en to-årig periode. Visse af taksterne på 
færgeområdet er endvidere fastsat efter ”landevej-princippet”. Kommunen modtager årligt et 
tilskud fra Indenrigsministeriet til dækning af takstnedsættelsen. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget: 

Vedr. takster til Svendborg Bibliotek besluttede Byrådet den 29. januar 2019, at alle 
skolebørn i Svendborg Kommune fra 0. – 10. klasse fritages for gebyr ved for sent afleveret 
materiale. Det fremgår som en note i takstoversigten. 

 

Social- og Sundhedsudvalget: 

For så vidt angår taksterne på mad vil dette blive drøftet i forbindelse med 
budgetforhandlingerne på baggrund af tema vedr. holdbarhed af mad produceret i Det Gode 
Madhus. 

 



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2019 2020 2019-2020 LOV

Stadepladser:
Enhedstørrelse 4x4 m
Leje pr. gang kr./gang 167,00 167,00 0,00%
Leje for 3. mdr kr./kvartal 453,00 453,00 0,00%
Leje for 6 mdr kr./halvår 906,00 906,00 0,00%
Leje for 12 mdr. kr./år 1.811,00 1.811,00 0,00%

Byggetilladelser: 
Gebyr for behandling af byggesager efter medgået tid. pr. time 690,00 690,00 0,00%
Der opkræves gebyr for alle afgørelser efter bygningsregle-
mentet.

Rottebekæmpelse:

Gebyr opkræves som en promille-del af ejendomsværdien ‰ 0,065 0,065 0,00%

Kommerciel servicevejvisning:

Gebyr for behandling af ansøgning efter medgået tid pr. time 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. 61.491,00 61.491,00 0,00%
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig
vurderingspris pr. m2 i området (bebyggelses% under 110) kr. 48.132,00 48.132,00 0,00%
I alt: kr. 109.623,00 109.623,00 0,00%
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt: kr. 54.811,50 54.811,50 0,00%

Anlægspris kr. 61.491,00 61.491,00 0,00%
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig
vurderingspris pr. m2 i området (bebyggelses% over 110) kr. 120.308,00 120.308,00 0,00%
I alt: kr. 181.799,00 181.799,00 0,00%
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt: kr. 90.899,50 90.899,50 0,00%

Betalt parkering
For 152 pladser i zone A 
Rådhusgården, Centrumpladsen, Teatergade, 
Fruestræde, Ramsherred.

For 452 pladser i Zone B
Voldgade, Frederikdgade, Jessens Mole og Hulgade

Parkeringstakst pr. time 
Zone A kr./time 15,00 15,00 0,00%
Zone B (første 2 timer gratis ophører fra 2019) kr./time 8,00 8,00 0,00%

Parkeringslicens kr./år 400,00 400,00 0,00%

Månedskort kr./måned 400,00 400,00 0,00%

Parkeringskort til håndværkere *) kr./måned 100,00 100,00 0,00%
kr./år 1.200,00 1.200,00 0,00%

Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) 510,00 510,00 0,00% X
Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) **) 1.020,00 1.020,00 0,00% X

*) MKT vedtog den 1. juni 2015 ovenstående parkeringskort til håndværkere, gældende fra sommeren 2015
**) Siden 1. marts 2014 takseres enkelte parkeringsafgifter dobbelt
MKT vedtog den 6. juni 2016 parkeringsstrategiplanen, så vejmyndigheden kan udstede parkeringsdispensationer 
for tidsbegrænset arbejde i gågaden gældende fra sommeren 2016.
Byrådet vedtog den 30. januar 2018 at nedlægge parkering på torvet.



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2019 2020 2019-2020 LOV

Flyveplads:
(Inkl. moms)

Startafgift:

Luftfartøjer til og med 2.000 kg. 90,00 90,00 0,00%
             Årskort 900,00 900,00 0,00%
Pensionistkort over 65 år 650,00 650,00 0,00%

Luftfartøjer over 2.000 kg. 150,00 150,00 0,00%
             Årskort 900,00 900,00 0,00%
             + for hver påbegyndt 1.000 kg. over 2.000 kg. 450,00 450,00 0,00%

Svævefly og ultralette fly 90,00 90,00 0,00%
             Årskort 900,00 900,00 0,00%
Pensionistkort over 65 år 650,00 650,00 0,00%

Erhvervsmæssige luftfartøjer op til 2.000 kg. 90,00 90,00 0,00%
Erhvervsmæssige luftfartøjer over 2.000 kg. 150,00 150,00 0,00%
             Årskort 2975,00 2975,00 0,00%
             Over 2.000 kg. 2975,00 2975,00 0,00%

Åbningsafgift pr. påbegyndt time 300,00 300,00 0,00%
Opholdsafgift pr. døgn 45,00 45,00 0,00%

Jordleje til hangarer og bygninger i 1. oktober 1994 priser*: (excl. moms)
Lejen udgør med 3 måneders opsigelse, pr. m2 18,00 18,00 0,00%
Lejen udgør med 5 års opsigelse, pr. m² 19,00 19,00 0,00%
Lejen udgør med 10 års opsigelse, pr. m² 20,00 20,00 0,00%
Lejen udgør med 20 års opsigelse, pr. m² 24,00 24,00 0,00%
*Lejen pristalsreguleres hvert år den 1. januar.

Gebyr for opkrævning ved manglende betaling/indskrivning i flyvepladsjournal 165,00 165,00 0,00%

Taxitilladelse:

Taksterne reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 
405 af 8. maj 2012
Behandling af ansøgning 0,00 0,00 Udgår x
Tilladelse 0,00 0,00 Udgår x
Førerkort 0,00 0,00 Udgår x
Påtegning på toldattest 0,00 0,00 Udgår x
Trafikbøger + fremstillingspris pr. ekspedition 0,00 0,00 Udgår x
Tilladelsesnummerplade  + fremstillingspris pr. ekspedition 0,00 0,00 Udgår x

Er overgået til Teknik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. 8. august 2018 ifm. med den nye taxilov. Besluttet af Teknik- og Erhvervsudvalgets d. 8. februar 2018.



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2019 2020 2019-2020 LOV

Færgedrift, ruten Svendborg - Skarø - Drejø, ruten Svendborg - Hjortø:
------------------------------------------------------------------------

Ordinære takster
30. juni - 31. august - begge dag inkl. 
De ordinære takster benyttes i perioden (hvor der ikke ydes tilskud i henhold til bekendtøgelsen om nedsættelse af færgetakster 
for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer) :

Fastboende mod dokumentation:
Voksen 0,00 0,00 #DIVISION/0!
Barn 4-15 år 0,00 0,00 #DIVISION/0!
Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 #DIVISION/0!

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 90,00 90,00 0,00%
Op til 2,5 m længde 90,00 90,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 180,00 180,00 0,00%
Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 500,00 500,00 0,00%
Over 5 m længde per 2,5 m 90,00 90,00 0,00%
Pendlerkort bil pr. mdr. 1200,00 1200,00 0,00%

Ikke fastboende:
Voksen 110,00 110,00 0,00%
Barn 4-15 år 60,00 60,00 0,00%
Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser) 475,00 475,00 0,00%
Rabatkort barn (5 dobbeltrejser) 220,00 220,00 0,00%
Cykler/knallerter 25,00 25,00 0,00%
Cykelanhænger 25,00 25,00 0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 110,00 110,00 0,00%
Op til 2,5 m længde 110,00 110,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 220,00 220,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 330,00 330,00 0,00%
Op til 10 m længde 440,00 440,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 550,00 550,00 0,00%
Op til 15 m længde 660,00 660,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 770,00 770,00 0,00%
Op til 20 m længde 880,00 880,00 0,00%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10 440,00 440,00 0,00%
Op til 15 m. lang, højde > 2,10 660,00 660,00 0,00%
Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 836,00 836,00 0,00%

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 220,00 220,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 440,00 440,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 660,00 660,00 0,00%
Op til 10 m længde 880,00 880,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 1.100,00 1.100,00 0,00%
Op til 15 m længde 1.320,00 1.320,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 1.540,00 1.540,00 0,00%
Op til 20 m længde 1.760,00 1.760,00 0,00%

Ekstrature med Højestene 6.710,00 6.710,00 0,00%
Ekstrature med Hjortøboen 3.500,00 3.500,00 0,00%

Handicappet med ledsagerkort, kan gratis medtage 1 ledsager 0,00 0,00 #DIVISION/0!



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2019 2020 2019-2020 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 #DIVISION/0!
Barn 4-15 år 0,00 0,00 #DIVISION/0!
Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 #DIVISION/0!

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 50,00 50,00 0,00%
Op til 2,5 m længde 50,00 50,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 100,00 100,00 0,00%
Over 5 m længde per 2,5 m 50,00 50,00 0,00%

Ikke fastboende:
Voksen 70,00 70,00 0,00%
Barn 4-15 år 35,00 35,00 0,00%
Cykler/knallerter 15,00 15,00 0,00%
Cykelanhænger 15,00 15,00 0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Motorcykel 88,00 88,00 0,00%
Op til 2,5 m længde 88,00 88,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 176,00 176,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 264,00 264,00 0,00%
Op til 10 m længde 352,00 352,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 440,00 440,00 0,00%
Op til 15 m længde 528,00 528,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 616,00 616,00 0,00%
Op til 20 m længde 704,00 704,00 0,00%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10 352,00 352,00 0,00%
Op til 15 m. lang, højde > 2,10 528,00 528,00 0,00%

Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 836,00 836,00 0,00%

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 176,00 176,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 352,00 352,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 528,00 528,00 0,00%
Op til 10 m længde 704,00 704,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 880,00 880,00 0,00%
Op til 15 m længde 1056,00 1056,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 1232,00 1232,00 0,00%
Op til 20 m længde 1408,00 1408,00 0,00%

Ifølge bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer,
nedsættes Erhvervs- og godstransport med 80 % af ordinær takst

Voksen (max. 1 pr. transportmiddel - chauffør) 50,00 50,00 0,00%

Affaldscontainer Stor 200,00 200,00 0,00%
Affaldscontainer Lille 100,00 100,00 0,00%
Skibscontrainer 200,00 200,00 0,00%

Køretøjer - under 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 50,00 50,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 100,00 100,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 150,00 150,00 0,00%
Op til 10 m længde 200,00 200,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 250,00 250,00 0,00%
Op til 15 m længde 300,00 300,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 350,00 350,00 0,00%
Op til 20 m længde 400,00 400,00 0,00%
Op til 10 m. lang, højde > 2,10 200,00 200,00 0,00%
Op til 15 m. lang, højde > 2,10 300,00 300,00 0,00%

Køretøjer - over 2,15 m bred
Op til 2,5 m længde 100,00 100,00 0,00%
Op til 5,0 m længde 200,00 200,00 0,00%
Op til 7,5 m længde 300,00 300,00 0,00%
Op til 10 m længde 400,00 400,00 0,00%
Op til 12,5 m længde 500,00 500,00 0,00%
Op til 15 m længde 600,00 600,00 0,00%
Op til 17,5 m længde 700,00 700,00 0,00%
Op til 20 m længde 800,00 800,00 0,00%

Ekstrature med Højestene 6.710,00 6.710,00 0,00%
Ekstrature med Hjortøboen 3.500,00 3.500,00 0,00%

Stykgods:
0 kg - 200 kg 15,00 15,00 0,00%
201 kg - 500 kg 25,00 25,00 0,00%
501 kg - 1.000 kg 30,00 30,00 0,00%



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2019 2020 2019-2020 LOV

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, for 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 #DIVISION/0!

Chartertur 2 timer (min) 6.000,00 6.000,00 0,00%
Tillæg pr. ekstra time 3.000,00 3.000,00 0,00%

Cykel 30,00 30,00 0,00%

Øl og vand sælges fra automat
Øl 20,00 20,00 0,00%
Vand 20,00 20,00 0,00%

2i1 billet (sejltur inkl. besøg på Valdemars Slot)
Voksen 220,00 220,00 0,00%
Barn 120,00 120,00 0,00%

Lystbådehavnene

Faste liggepladser i lystbådehavnene:
Svendborg - og Rantzausminde lystbådehavn og Trafikhavn Pr. kvadratmeter 167,00 167,00 0,00%

" - do -  Grundtakst 865,00 865,00 0,00%

Lundeborg Pr. kvadratmeter 110,00 110,00 0,00%
Lundeborg Grundtakst 2.200,00 2.200,00 0,00%

Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre Pr. kvadratmeter 146,00 146,00 0,00%
Skarø og Drejø
" - do -  Grundtakst 865,00 865,00 0,00%

Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø) pr. fod 955,00 955,00 0,00%
Indskud broer pr. fod 555,00 555,00 0,00%
Indskud Lundeborg Pr. kvadratmeter 0,00 0,00 #DIVISION/0!

Slæbested isætning eller optagning bomåbning/pr.gang 50,00 50,00 0,00%
Årskort (max. 40 bomåbninger) 850,00 850,00 0,00%
Kranløft Rantzausminde, selvbetjening ½ time 100,00 100,00 0,00%
Jolleplads på land (harmonisering) 1.400,00 1.400,00 0,00%
Vinterplads på land - 1/10-31/3 (bådejere uden fast bådeplads) pr. m2  båd/vogn - hel grundtakst trafikhavn 0,00 0,00 Udgår

Plads på land Svendborg Gæstehavn årligt  - 1/10-31/3 - (bådejere uden fast bådeplads)pr. m2  båd/vogn + hel grundtakst trafikhavn - periodiseres ikke0,00 0,00 Udgår
Vinterplads på vand - 1/10-31/3  - (bådejere uden fast bådeplads/gæstesejlere 0110-3103)pr. m2  båd + hel grundtakst trafikhavn 0,00 0,00 Udgår
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - fastligger øvrige havne 2.050,00 2.050,00 0,00%
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn  op til 15 meter (50')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter6.000,00 6.000,00 0,00%
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn  op til 20 meter (65')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter6.900,00 6.900,00 0,00%
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn  op til 25 meter (80')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter7.800,00 7.800,00 0,00%
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn  op til 30 meter (100')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter8.700,00 8.700,00 0,00%
Overvintringstaskt i lystbådehavne - Ikke fastligger vinter 1/10 - 31/3 - periodiseres ikke 2.550,00 2.550,00 0,00%
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - fastligger 1/4 - skoleferie el. skoleferie - 30/9 pr. md. Periodiseres ikke3.060,00 3.060,00 0,00%
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 4.000,00 0,00%
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 20 meter (65')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter4.600,00 4.600,00 0,00%
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 25 meter (80')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter5.200,00 5.200,00 0,00%
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn op til 30 meter (100')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter5.800,00 5.800,00 0,00%

Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 15 meter (50')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 6.000,00 6.000,00 0,00%
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 20 meter (65')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 6.900,00 6.900,00 0,00%
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 25 meter (80')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 7.800,00 7.800,00 0,00%
Højsæson Svendborg Gæstehavn op til 30 meter (100')- Ikke fastligger + 15 % for hver 5 meter 8.700,00 8.700,00 0,00%

Depositum for optagelse på venteliste lystbådepladser 250,00 250,00 0,00%
Årligt ventelistegebyr pr. havn 100,00 100,00 0,00%
Administrationsgebyr ved bytning af plads 500,00 500,00 0,00%



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2019 2020 2019-2020 LOV

Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn
Både indtil 9 meter overnatning 180,00 180,00 0,00%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 200,00 200,00 0,00%
-         -           12 -   15 - overnatning 250,00 250,00 0,00%
-         -           15 -   20 - overnatning 300,00 300,00 0,00%
-         over  20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00%
-         over 30 meter  overnatning 1.000,00 1.000,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00%
TS skibe Sydhavn (Træskibsbro, kaj 22 - 23) 0,00 0,00 #DIVISION/0!
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00%
Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00%
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale overnatning 180,00 180,00 0,00%
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde) overnatning 0,00 0,00 #DIVISION/0!

Afgift statsskibe pr. båd under 20 m 650,00 650,00 0,00%
Afgift statsskibe pr. båd over 20 m 1.075,00 1.075,00 0,00%

Marina-booking Gebyr for booking/reservation 75,00 75,00 0,00%

Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde), Rantzausminde Lystbådehavn:
Både indtil 9 meter overnatning 160,00 160,00 0,00%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 180,00 180,00 0,00%
-         -           12 -   15 - overnatning 220,00 220,00 0,00%
-         -           15 -   20 - overnatning 270,00 270,00 0,00%
-         over  20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00%
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00%
Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00%
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale overnatning 160,00 160,00 0,00%
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde) overnatning 0,00 0,00 #DIVISION/0!

Gæstesejlere Lundeborg Lystbådehavn:
Både indtil 9 meter overnatning 120,00 120,00 0,00%
-         mellem  9 og 10 meter overnatning 140,00 140,00 0,00%
-         -           10 -   11 - overnatning 150,00 150,00 0,00%
-         -           11 -   13 - overnatning 160,00 160,00 0,00%
-         -           13 -   15 - overnatning 180,00 180,00 0,00%
-         over  15 meter overnatning 300,00 300,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 300,00 300,00 0,00%
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00%
Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00%

Gæstesejlere Skarø- og Drejø Havn: 
Både indtil 9 meter overnatning 160,00 160,00 0,00%
-         mellem  9 og 12 meter overnatning 180,00 180,00 0,00%
-         -           12 -   15 - overnatning 200,00 200,00 0,00%
-         -           15 -   20 - overnatning 250,00 250,00 0,00%
-         over  20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00%
Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00%
Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00%
Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00%
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale overnatning 160,00 160,00 0,00%
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde) overnatning 0,00 0,00 #DIVISION/0!



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

TAKST TAKST VED

2019 2020 2019-2020 LOV

Hjortø havn samt broer i Svendborg Sund: 

Alle længder overnatning - alle 100,00 100,00 0,00%
Lejrskoleskibe overnatning - alle 300,00 300,00 0,00%

Alle havne 
Gæstesejlere 1/4 - 30/9, min 1 mdr., rabat 25% overnatning jfr. bådlængde
Kajakker overnatning 40,00 40,00 0,00%

Trafikhavnen

Skibsafgifter
Pr. anløb / dag Pr. bruttoton, excl. moms 3,83 3,83 0,00%
Pr. måned Pr. bruttoton, excl. moms 18,29 18,29 0,00%
ISPS facilitetsafgift pr. anløb Excl. moms 1.063,75 1.063,75 0,00%

Fritidsfartøjer på erhvervskajer (Ingen eller minimal erhvervsmæssig brug)Skibslængde - løbende meter / pr.md. Inkl. Moms100,00 100,00 0,00%

Areallejetakster (taksterne er gældende pr. 1/4) 

Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 29,42 29,42 0,00%
Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 23,40 23,40 0,00%
Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 17,99 17,99 0,00%

Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4) 

Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. moms 32,34 32,34 0,00%
Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. moms 25,89 25,89 0,00%
Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. moms 12,02 12,02 0,00%

Vareafgifter

Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b. Ton, excl. moms 21,36 21,36 0,00%
Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1. Ton, excl. moms 5,87 5,87 0,00%
Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a. Ton, excl. moms 8,33 8,33 0,00%
Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2. Ton, excl. moms 13,58 13,58 0,00%

Færgetrafik - vareafgift Kr./enhed-retur, excl. moms 67,40 67,40 0,00%
Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed.
Sættevogn = 2 enheder, Hængertræk = 2 enheder.

Erhvervspladser

Erhvervsmæssigt formål (Både til salg/udlejning) Boksleje incl moms 10.000,00 10.000,00 0,00%

Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe"
Ferskvand (minimum 10 ton) Ton, excl. moms 60,35 60,35 0,00%

El, midletidig tilslutning kwt 3,75 3,75 0,00%
El, fast tilslutning kwt 3,15 3,15 0,00%

Lystbåde:

Optagning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 1.060,00 1.060,00 0,00%
Isætning af båd pr. påbegyndt time pr. båd 1.060,00 1.060,00 0,00%
Båd på kaj (kun ifm. assistance fra havn) efter én uge pr. døgn 50,00 50,00 0,00%
Isætning af båd - egen vognmand - "slidtage gebyr" 200,00 200,00 0,00%

Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje" pr. påbegyndt time 885,00 885,00 0,00%

Mandskabsleje / trosseføring

Kranfører / håndværker pr. time 480,00 480,00 0,00%
Tillæg overtid 50% pr. time 240,00 240,00 0,00%
Tillæg overtid 100% pr. time 480,00 480,00 0,00%

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 1.060,00 1.060,00 0,00%

Miljø

Tømning af stor container m2 kontakt havnen
Tømning af lille container m2 kontakt havnen
Spildolie liter 4,00 4,00 0,00%

Øvrige lejemål
Takst - udeservering / stadepladser - dirkete 
tilknytning til det lejede m2/mdr. 0,00 0,00 #DIVISION/0!
Takst - arealleje (midlertidigt / gods) m2/mdr. 12,65 12,65 0,00%
Takst - Arrangementer - kommercielt m2/døgn 3,00 3,00 0,00%
Takst - Arrangementer - kommercielt - minimum m2/døgn 1.010,00 1.010,00 0,00%
Takst - Arrangementer - Ikke kommercielt gratis 

Rundbuehallen -Kommerciel dg 3.540,00 3.540,00 0,00%
Rundbuehallen - Ikke Kommerciel dg 0,00 0,00 #DIVISION/0!

Bølgen pr. døgn 500,00 500,00 0,00%

Parkeringsplads mdr. 360,00 360,00 0,00%



TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

TAKST TAKST VED

2019 2020 2019-2020 LOV

Svendborg Badstue og Svømmehal:

Pr. barn (3-17 år) 32,00 32,00 0,00%
Pr. pensionist 32,00 32,00 0,00%
Pr. voksen - blå pris* 40,00 40,00 0,00%

20 x pensionist 500,00 500,00 0,00%
20 x voksne - blå pris* 650,00 650,00 0,00%

Sauna voksen 25,00 25,00 0,00%
Sauna pensionist 15,00 15,00 0,00%

Bassin pr. time 1.000,00 1.000,00 0,00%

Ovenstående takster er ikke momspligtige.

Svendborg Svømmeland

Pr. barn (0-2 år) 15,00 15,00 0,00%
Pr. barn (3-17 år) 32,00 32,00 0,00%
Pr. pensionist 32,00 32,00 0,00%
Pr. voksen 64,00 64,00 0,00%
Studerende 40,00 40,00 0,00%

10 x barn (3-17 år) 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 #DIVISION/0!
Sportsbassin pr. time 0,00 0,00 #DIVISION/0!
Svømmebane pr. time 0,00 0,00 #DIVISION/0!
Varmtbandsbassin pr. time 0,00 0,00 #DIVISION/0!

Ovenstående takster er ikke momspligtige.



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

TAKST TAKST VED

2019 2020 2019-2020 LOV

Svendborg Bibliotek:

Børn (under 16 år)*:

Overskridelse af lånetiden 10,00 10,00 0,00%
1. hjemkaldelse efter 1 uge 55,00 55,00 0,00%
2. hjemkaldelse efter 3 uger 55,00 55,00 0,00%
3. hjemkaldelse efter 31 dage 120,00 120,00 0,00%

Voksne

Overskridelse af lånetiden 20,00 20,00 0,00%
1. hjemkaldelse efter 1 uge 120,00 120,00 0,00%
2. hjemkaldelse efter 3 uger 120,00 120,00 0,00%
3. hjemkaldelse efter 31 dage 230,00 230,00 0,00%

* Alle skolebørn 0. - 10. klasse er fritaget for gebyr ved  for sen aflevering jf. Byrådets beslutning 29. januar 2019.

Svendborg Musikskole: Skoleår Skoleår
2019/2020 2020/2021

For de yngste:
Babyrytmik, 0-1 år*     md. 629,00 629,00 0,00%
Forældre Barn Rytmik, 1-4 år     md. 173,00 173,00 0,00%

Indskolingen
Musik, Leg og Bevægelse     md. 173,00 173,00 0,00%
Musikværksted     md. 314,00 314,00 0,00%

Soloundervisning
20 min.     md. 355,00 355,00 0,00%
25 min.     md. 447,00 447,00 0,00%
30 min.     md. 532,00 532,00 0,00%
40 min. (talentlinje)     md. 591,00 591,00 0,00%

Holdundervisning
Holdundervisning (2 elever sammen, 2*15 min.)     md. 307,00 307,00 0,00%
Familieundervisning 30 min.     md. 532,00 532,00 0,00%
Kor**     md. Gratis Gratis

Sammenspil i mindre grupper     md. Gratis Gratis

Sammenspil for elever der ikke er tilmeldt m.skole     md. 141,00 141,00 0,00%
Banddoktor     md. 314,00 314,00 0,00%
Orkester (min. 12 elever)     md. 141,00 141,00 0,00%
Hørelære     md. 86,00 86,00 0,00%

Andet 
instrumentleje     md. 129,00 129,00 0,00%
Copyright afgift - engangsudgift Pr. år 108,00 108,00 0,00%

* 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
2019 2020 2019-2020 LOV

Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om 
lov om Det centrale personregister §51
Bopælsattest stk. 75,00 75,00 0,00% x
Adresseforespørgsel stk. 75,00 75,00 0,00% x

Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift stk. 200,00 200,00 0,00% x
jvf. lov om offentlig sygesikring §5 stk. 3.

Pas:
A-Pas (18-64år) stk. 627,00 627,00 0,00% x
B-pas (12-17 år) stk. 142,00 142,00 0,00% x
B-pas (0-11 år) stk. 115,00 115,00 0,00% x
C-pas (over 65 år) stk. 377,00 377,00 0,00% x
Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 600,00 600,00 0,00% x
Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 115,00 115,00 0,00% x
Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 350,00 350,00 0,00% x

Kørekort:
Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv - 
og kørelærer fornyelse stk. 280,00 280,00 0,00% x
Midlertidigt erstatningskørekort stk. 170,00 170,00 0,00% x
Fornyelse (ny lov pr. 1/7-17) stk. 130,00 130,00 0,00% x
Internationalt kørekort stk. 25,00 25,00 0,00% x
Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 120,00 120,00 0,00% x
Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 0,00 0,00 x

Teori- og køreprøve stk. 600,00 600,00 0,00% x
Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse) stk. 890,00 890,00 0,00% x
Tillægsprøve B/E prøve stk. 280,00 280,00 0,00% x
Kørelærer-prøve stk. 340,00 340,00 0,00% x



UDVALGET FOR BØRN OG UNGE

FORÆLDRE- ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
BETALINGS- TAKST TAKST VED
ANDEL 2019 2020 2019-2020 LOV

Dagplejeplads:  
0- 2 årige 25% pr.md i 11 mdr. 2.845,00 -100,00% x

Vuggestueplads:
0- 2 årige 25% pr.md i 11 mdr. 3.288,00 -100,00% x

Børnehaveplads:
3 - 5 årige 25% pr.md i 11 mdr. 1.811,00 -100,00% x

Overgangsplads april - juli:
3 - 5 årige 25% pr.md i 3 mdr. 1.811,00 -100,00% x

Frokostordninger 100% Pr. md i 11 mdr. 593,00 -100,00% x

Klubber 
Svendborg Juniorklub 
  - Afdeling Holbøllsminde 20% pr.md i 11 mdr. 348,00 -100,00% x
  - Afdeling Centrum 20% pr.md i 11 mdr. 348,00 -100,00% x
  - Aften 100,00 -100,00%

Skolefritidsordning 
Heldagsmodul 91,70% pr.md i 11 mdr. 1.544,00 -100,00%
Formiddagsmodul 91,70% pr.md i 11 mdr. 666,00 -100,00%



SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 2020-takster i 2019-priser

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

TAKST TAKST VED

2019 2020 2019-2020 LOV

Tandplejen

Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 530,40 530,40 0,00% x

Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 1.973,70 1.973,70 0,00% x

Taksterne fastsættes fra ministeriet og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten.

Pensionisters betaling for madservice
Almindelig hovedret (max.pris ifølge lovgivning: 54 kr.) portion 49,00 49,00 0,00%
Lille hovedret portion 43,50 43,50 0,00%

Biret portion 15,00 15,00 0,00%

Hoved- og biret portion 64,00 64,00 0,00%

Frokostanretning portion 28,00 28,00 0,00%

Taksterne for 2020 vedr. madservice vil afhænge af budgetforhandlingerne, jf. tema herom.

Dagcenter  kørsel  - tur/retur dag 36,50 36,50 0,00%

Betaling for serviceydelser på gæsteophold

(forplejningen) max. dag 126,50 126,50 0,00%

Pårørendeboliger dag 111,50 111,50 0,00%

Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden)

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%

Caroline Amalie Vej 13, fortsat

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%



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 4.559,62 4.559,62 0,0%
Østergade 15D, E, F 65 4.856,86 4.856,86 0,0%

Kærvej 8 (tidl. Damgården) 8 65 4.894,66 4.894,66 0,0%
1, 7 66 4.900,27 4.900,27 0,0%

- 2, 4, 22 68 4.970,38 4.970,38 0,0%
- 9 69 5.041,60 5.041,60 0,0%
- 3, 10, 11 70 5.111,61 5.111,61 0,0%

- 5, 6, 13, 14, 15, 18 71 5.180,60 5.180,60 0,0%

- 12, 17, 23 72 5.249,48 5.249,48 0,0%
- 16, 20, 24 73 5.322,95 5.322,95 0,0%
- 19 74 5.390,74 5.390,74 0,0%

- 21 76 5.544,48 5.544,48 0,0%

Bjerreby Møllebakke Husleje ekskl. Vand 65 5.237,20 5.237,20 0,0%

Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål 67 5.248,40 5.248,40 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 5.155,93 5.155,93 0,0%

Alle i stueetagen 60 4.899,76 4.899,76 0,0%

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 8 lejemål 56 4.002,14 4.002,14 0,0%

Hyttebyen 5 lejemål 49 4.611,57 4.611,57 3,2%

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 16A, lejl.3.11, 16B, lejl. 3.10 54 4.774,50 4.774,50 0,0%
- 16A, lejl. 3.12 66 6.024,33 6.024,33 0,0%
- 16A, lejl.3.13 62 5.667,23 5.667,23 0,0%
- 16A, lejl.3.14 56 5.131,59 5.131,59 0,0%
- 16B, lejl. 1.1, 2.1 52 4.774,50 4.774,50 0,0%
- 16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, 3.9 51 4.685,23 4.685,23 0,0%

-
16B, lejl. 1.3 - 1.7, 2.3-2.6, 16B,                             
lejl. 3.4, 3.7, 3.8 50 4.595,96 4.595,96 0,0%

- 16B, lejl. 1.8, 2.7 56 5.131,59 5.131,59 0,0%



ØKONOMIUDVALGET

ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT
TAKST TAKST VED
2019 2020 2019-2020 LOV

Årsabonnement pr. udvalg/Byråd 700,00 Udgået

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 2018 og Budget 2019. Datakilder: ECO (VIVE) samt FOLK1A fra Danmarks statistik. 

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder
Befolkning pr. 

01.01.2019

Regnskab 2018 
til 

sammenligning

Svendborg 
Kommune B19

Sml.- 
gruppe B19

Region Syd B19
Hele

landet B19
Svendborg B19 vs. 

Region Syd B19

Svendborg R18 vs. 
Region Syd R18 til 

sammenligning

Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 3.216 71.328 69.971 68.209 69.259 73.388 2.292.239 6.574.172                            

Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 7.342 76.952 74.495 74.790 75.614 78.763 -8.212.650 9.126.344                            

Tilbud til ældre, kr. pr 65+ årig 13.681 39.032 37.391 37.894 38.586 41.047 -16.343.671 -1.145.692                           

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 
årig (ekskl. forsikrede ledige)

34.360 4.809 5.207 4.543 4.594 4.809 21.061.569 16.994.217                          

Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 34.360 2.011 2.061 2.048 2.306 1.955 -8.436.945 -10.738.677                         

Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 34.360 8.057 8.460 7.592 8.079 6.357 13.103.986 4.726.408                            

Personlige tillæg mv. pr. pensionist 13.681 454 476 467 474 484 27.873 266.440                                

Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 34.360 823 872 738 597 636 9.462.728 8.201.708                            

Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 14.911 11.601 11.181 11.440 10.064 10.059 16.654.166 20.878.078                          

Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-64 årig 33.622 10.187 10.021 9.729 9.159 8.712 28.969.102 31.073.258                          

Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr. 18-64 årig 33.622 1.204 1.177 1.426 1.335 1.111 -5.311.197 -4.351.616                           

Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 34.360 4.999 5.297 4.988 5.384 4.324 -3.004.340 -4.239.866                           

Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 58.599 1.608 1.671 1.668 1.695 1.790 -1.439.183 -3.228.390                           

Vejvæsen kr. pr. indb. 58.599 648 678 911 1.261 981 -34.138.477 -40.795.110                         

Redningsberedskab kr. pr. indb. 58.599 161 160 205 267 240 -6.270.093 -5.635.008                           

Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. 
lønpuljer,tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) 58.599 6.252 6.644 6.382 6.837 6.048 -11.308.535 -27.177.174                         

Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 11.296 2.992 2.983 2.923 2.847 2.850 1.535.296 2.617.170                            

Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb. 58.599 5.062 4.724 5.052 5.340 4.830 -36.080.562 -10.506.942                         

Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 58.599 51 61 132 174 143 -6.613.804 -7.924.230                           

Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område,
idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område
samt kommunens ressourcesituation.
Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne.
Beregnet kolonne=Differencen mellem Reg. Syddanmark og Svendborg gange med befolkning Svendborg.
Positiv værdi viser Svendborg kommunes relative merudgift 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 B19



1.34

Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 95,3 92,9 94,4 100
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 94,6 95 96 100
Tilbud til ældre, kr. pr 65+ årig 91,1 92,3 94 100

108,3 94,5 95,5 100
Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 105,4 104,8 118 100

133,1 119,4 127,1 100
111,2 113,7 100,1 100
115,2 111,6 105,1 100
93,3 93,2 94,7 100

Vejvæsen kr. pr. indb. 69,1 92,9 128,5 100
109,9 105,5 113 100
97,8 104,6 110,6 100

Resssourceforbruget på 12 udgiftsområder, budget 2019
(indeks: hele landet = 100)

Svendborg Kommune
Smnl. 

gruppen
Region  Sydd

anm.
   Hele  
 landet

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. p

Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb.

Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig
Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-64 årig
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb.

Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenes



Børnepasning
5.12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 65.466 66.505 68.686 69.924 71.514 71.328 69.971
Smln.gruppen 60.320 61.961 63.464 63.683 66.025 67.339 68.209
Regionen 61.388 62.771 63.799 65.724 68.120 69.260 69.259
Hele landet 66.788 67.257 68.035 67.958 69.904 71.359 73.388
2019 priser
Svendborg Kommune 71.864 72.068 73.476 73.695 73.893 72.684 69.971
Smln.gruppen 66.215 67.143 67.890 67.117 68.221 68.618 68.209
Regionen 67.387 68.022 68.248 69.269 70.386 70.575 69.259
Hele landet 73.316 72.883 72.779 71.623 72.229 72.715 73.388

Udgiftsniveau, børnepasning

Svendborg Kommune

2013-2019 (2019 priser)
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Folkeskolen
6.12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 68.867 72.008 72.164 72.858 74.597 76.952 74.495
Smln.gruppen 66.839 70.218 71.453 71.542 72.538 74.706 74.790
Regionen 68.288 70.642 72.760 72.560 74.040 75.726 75.614
Hele landet 71.501 74.755 75.742 75.765 77.433 78.856 78.763
2019 priser
Svendborg Kommune 75.598 78.031 77.197 76.787 77.079 78.415 74.495
Smln.gruppen 73.372 76.091 76.436 75.400 74.952 76.125 74.790
Regionen 74.963 76.551 77.834 76.473 76.503 77.165 75.614
Hele landet 78.489 81.008 81.024 79.851 80.009 80.354 78.763

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, folkeskolen
2013-2019 (2019 priser)
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Tilbud til ældre
7.12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 39.579 40.272 41.597 41.305 41.935 39.032 37.391
Smln.gruppen 41.198 40.795 41.462 40.674 40.743 37.655 37.894
Regionen 40.750 40.197 40.329 40.284 40.726 39.118 38.586
Hele landet 43.768 42.951 42.781 42.742 43.038 40.375 41.047
2019 priser
Svendborg Kommune 43.448 43.641 44.498 43.533 43.330 39.774 37.391
Smln.gruppen 45.225 44.207 44.354 42.868 42.098 38.371 37.894
Regionen 44.732 43.559 43.142 42.457 42.081 39.861 38.586
Hele landet 48.046 46.544 45.764 45.047 44.469 41.142 41.047

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, ældreområdet
2013-2019 (2019 priser)
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Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
8.12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 5.487 5.442 5.339 5.979 5.534 4.809 5.207
Smln.gruppen 4.951 4.675 4.530 4.941 4.446 4.226 4.543
Regionen 5.051 4.717 4.604 5.048 4.655 4.320 4.594
Hele landet 5.435 5.193 5.064 5.440 4.909 4.578 4.809
2019 priser
Svendborg Kommune 6.100 5.944 5.745 6.345 5.758 4.905 5.207
Smln.gruppen 5.505 5.106 4.874 5.244 4.626 4.310 4.543
Regionen 5.616 5.151 4.954 5.357 4.843 4.407 4.594
Hele landet 6.043 5.672 5.449 5.773 5.107 4.670 4.809

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
2013-2019 (2019 priser)

Ekskl. dagpenge og beskæftigelsesindsats vedr. forsikrede ledige
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Sygedagpenge
8.22

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 2.174 2.101 2.037 2.087 2.129 2.011 2.061
Smln.gruppen 2.454 2.375 2.160 2.164 2.182 2.178 2.048
Regionen 2.468 2.415 2.266 2.252 2.291 2.320 2.306
Hele landet 2.188 2.159 2.063 2.009 1.961 1.959 1.955
2019 priser
Svendborg Kommune 2.417 2.295 2.191 2.214 2.215 2.051 2.061
Smln.gruppen 2.729 2.594 2.325 2.297 2.270 2.222 2.048
Regionen 2.744 2.638 2.439 2.390 2.383 2.366 2.306
Hele landet 2.432 2.358 2.219 2.132 2.041 1.998 1.955

2013-2019 (2019 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sygedagpenge
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Førtidspensioner
8.32

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 7.734 7.705 7.680 7.725 7.883 8.057 8.460
Smln.gruppen 6.786 6.806 6.797 6.927 7.091 7.328 7.592
Regionen 7.470 7.580 7.594 7.637 7.734 7.921 8.079
Hele landet 6.150 6.095 6.036 6.056 6.121 6.266 6.357
2019 priser
Svendborg Kommune 8.599 8.415 8.264 8.197 8.201 8.218 8.460
Smln.gruppen 7.545 7.434 7.314 7.351 7.377 7.475 7.592
Regionen 8.306 8.279 8.171 8.104 8.047 8.080 8.079
Hele landet 6.838 6.657 6.495 6.427 6.368 6.391 6.357

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, førtidspensioner
2013-2019 (2019 priser)
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Personlige tillæg m.v.
8.42

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 541 537 509 467 467 454 476
Smln.gruppen 468 487 481 465 446 436 467
Regionen 440 490 475 461 450 434 474
Hele landet 471 494 490 472 454 450 484
2019 priser
Svendborg Kommune 602 586 547 496 486 463 476
Smln.gruppen 520 532 517 493 464 445 467
Regionen 489 536 511 490 469 442 474
Hele landet 524 540 527 501 472 459 484

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, personlige tillæg m.v.
2013-2019 (2019 priser)
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Boligsikring
8.52

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 703 768 825 829 830 823 872
Smln.gruppen 639 696 744 730 700 724 738
Regionen 506 533 576 584 588 587 597
Hele landet 574 603 632 620 618 627 636
2019 priser
Svendborg Kommune 782 839 887 880 863 840 872
Smln.gruppen 711 760 801 774 728 739 738
Regionen 562 583 620 619 612 599 597
Hele landet 638 658 680 658 643 640 636

2013-2019 (2019 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, boligsikring
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Børn og unge med særlige behov
8.62

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 10.106 9.676 10.298 10.749 12.101 11.601 11.181
Smln.gruppen 9.808 10.143 10.434 10.791 11.207 11.498 11.440
Regionen 9.611 9.497 9.749 9.537 9.906 10.223 10.064
Hele landet 9.201 9.321 9.551 9.589 9.817 10.183 10.059
2019 priser
Svendborg Kommune 11.094 10.486 11.017 11.328 12.504 11.821 11.181
Smln.gruppen 10.767 10.992 11.162 11.373 11.580 11.716 11.440
Regionen 10.551 10.292 10.428 10.051 10.235 10.417 10.064
Hele landet 10.100 10.101 10.217 10.106 10.143 10.376 10.059

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov
2013-2019 (2019 priser)

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019

N
et

to
d
ri
ft

su
d
g
if
te

r 
p
r.

 0
-2

2
 å

ri
g

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019

N
et

to
d
ri
ft

su
d
g
if
te

r 
p
r.

 0
-2

2
 å

ri
g

Svendborg Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet



Voksne med særlige behov
8.72

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 7.746 7.959 8.272 8.446 8.490 10.201 10.021
Smln.gruppen 7.517 7.711 7.874 7.783 8.081 9.583 9.729
Regionen 7.352 7.631 7.849 7.850 8.086 9.292 9.159
Hele landet 7.179 7.342 7.479 7.538 7.685 8.920 8.712
2019 priser
Svendborg Kommune 8.503 8.625 8.849 8.901 8.773 10.395 10.021
Smln.gruppen 8.252 8.356 8.423 8.202 8.350 9.765 9.729
Regionen 8.071 8.270 8.396 8.274 8.355 9.468 9.159
Hele landet 7.880 7.957 8.001 7.944 7.941 9.089 8.712

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov
2013-2019 (2019 priser)
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Tilbud til udlændinge
8.82

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 561 933 1.586 2.029 1.771 1.204 1.177
Smln.gruppen 857 1.146 1.827 2.035 1.811 1.470 1.426
Regionen 781 1.098 1.787 2.095 1.768 1.332 1.335
Hele landet 742 924 1.366 1.612 1.485 1.194 1.111
2019 priser
Svendborg Kommune 616 1.011 1.697 2.138 1.830 1.227 1.177
Smln.gruppen 941 1.242 1.954 2.145 1.871 1.498 1.426
Regionen 858 1.190 1.912 2.208 1.827 1.358 1.335
Hele landet 814 1.001 1.462 1.698 1.534 1.217 1.111

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, tilbud til udlændinge
2013-2019 (2019 priser)
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Revalidering, ressourceforløb og løntilskud m.v.
8.92

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 2.284 2.368 3.087 4.020 4.639 4.999 5.297
Smln.gruppen 2.359 2.539 3.233 4.040 4.395 4.644 4.988
Regionen 2.424 2.593 3.386 4.209 4.863 5.121 5.384
Hele landet 1.992 2.143 2.717 3.423 3.812 4.071 4.324
2019 priser
Svendborg Kommune 2.539 2.587 3.322 4.266 4.827 5.099 5.297
Smln.gruppen 2.623 2.773 3.479 4.287 4.573 4.737 4.988
Regionen 2.695 2.832 3.644 4.466 5.060 5.223 5.384
Hele landet 2.215 2.341 2.923 3.632 3.966 4.153 4.324

2013-2019 (2019 priser)

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv.
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Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
9.12

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 1.614 1.607 1.597 1.605 1.579 1.608 1.671
Smln.gruppen 1.588 1.632 1.594 1.619 1.638 1.644 1.668
Regionen 1.573 1.602 1.616 1.626 1.637 1.663 1.695
Hele landet 1.727 1.722 1.733 1.740 1.762 1.781 1.783
2019 priser
Svendborg Kommune 1.772 1.742 1.708 1.691 1.631 1.638 1.671
Smln.gruppen 1.744 1.769 1.706 1.707 1.692 1.675 1.668
Regionen 1.726 1.736 1.729 1.714 1.692 1.694 1.695
Hele landet 1.896 1.866 1.854 1.834 1.820 1.815 1.783

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
2013-2019 (2019 priser)
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Vejvæsen
9.22

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 696 670 693 566 631 648 678
Smln.gruppen 1.084 969 986 950 915 929 911
Regionen 1.170 1.176 1.219 1.200 1.263 1.343 1.261
Hele landet 1.039 1.001 983 969 966 968 981
2019 priser
Svendborg Kommune 763 726 742 597 652 660 678
Smln.gruppen 1.190 1.050 1.055 1.002 946 947 911
Regionen 1.285 1.275 1.304 1.265 1.305 1.368 1.261
Hele landet 1.141 1.084 1.052 1.021 999 986 981

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, vejvæsen
2013-2019 (2019 priser)
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Redningsberedskab
9.32

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 194 179 170 167 160 161 160
Smln.gruppen 195 194 201 200 200 202 205
Regionen 258 259 262 258 253 257 267
Hele landet 232 225 231 240 237 238 240
2019 priser
Svendborg Kommune 213 194 182 176 166 164 160
Smln.gruppen 214 211 215 211 207 206 205
Regionen 283 280 280 272 262 262 267
Hele landet 255 244 247 253 245 242 240

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, redningsberedskab
2013-2019 (2019 priser)
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Administration
9.42

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 5.757 5.849 5.690 5.911 6.076 6.252 6.644
Smln.gruppen 5.616 5.752 5.827 5.948 6.137 6.284 6.382
Regionen 5.846 6.049 6.127 6.326 6.556 6.715 6.837
Hele landet 5.340 5.441 5.542 5.639 5.792 5.873 6.048
2019 priser
Svendborg Kommune 6.320 6.339 6.087 6.230 6.278 6.371 6.644
Smln.gruppen 6.165 6.233 6.233 6.268 6.341 6.403 6.382
Regionen 6.417 6.555 6.555 6.667 6.774 6.843 6.837
Hele landet 5.862 5.896 5.929 5.943 5.984 5.985 6.048

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, administration
2013-2019 (2019 priser)

Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer
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Sundhedspleje og tandpleje
9.62

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 2.687 2.690 2.694 2.748 2.869 2.992 2.983
Smln.gruppen 2.559 2.603 2.621 2.697 2.757 2.817 2.923
Regionen 2.465 2.534 2.594 2.653 2.720 2.762 2.847
Hele landet 2.526 2.582 2.609 2.662 2.725 2.799 2.850
2019 priser
Svendborg Kommune 2.949 2.915 2.882 2.896 2.965 3.049 2.983
Smln.gruppen 2.809 2.821 2.804 2.842 2.849 2.871 2.923
Regionen 2.706 2.746 2.775 2.797 2.810 2.815 2.847
Hele landet 2.772 2.798 2.791 2.805 2.816 2.852 2.850

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje
2013-2019 (2019 priser)
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Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
9.72

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 4.260 4.326 4.224 4.392 4.329 5.062 4.724
Smln.gruppen 4.235 4.346 4.430 4.474 4.451 4.879 5.052
Regionen 4.356 4.439 4.425 4.536 4.528 5.241 5.340
Hele landet 4.227 4.323 4.336 4.303 4.290 4.732 4.828
2019 priser
Svendborg Kommune 4.677 4.688 4.519 4.628 4.473 5.158 4.724
Smln.gruppen 4.649 4.710 4.739 4.715 4.599 4.971 5.052
Regionen 4.782 4.810 4.733 4.781 4.679 5.341 5.340
Hele landet 4.641 4.685 4.638 4.535 4.433 4.822 4.828

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
2013-2019 (2019 priser)
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Natur- og miljøbeskyttelse
9.92

2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019
Svendborg Kommune 68 35 79 68 74 51 61
Smln.gruppen 115 109 128 128 138 130 132
Regionen 162 152 170 160 175 186 174
Hele landet 134 135 140 139 136 141 143
2019 priser
Svendborg Kommune 75 37 84 72 77 52 61
Smln.gruppen 126 118 137 135 143 133 132
Regionen 177 165 181 169 181 189 174
Hele landet 147 147 150 147 141 144 143

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, natur- og miljøbeskyttelse
2013-2019 (2019 priser)
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Opmærksomhedspunkter ift. specifikke ECO-nøgletal

Vejvæsen
På vejvæsen er der på anlæg afsat ca. 15,2 mio. kr. i budget 2019 til vedligeholdelse af vejene i et funktionsudbud (15 
årig aftale uden for Svendborg By) og partneringsaftale (4 årig aftale for Svendborg By). Omregnet vil det betyde ca. 259 
kr. pr. indbygger mere, end det der er vist i tabellen. Med de 259 kr. pr. indbygger lagt oven i giver det en total på ca. 
937 kr. pr. indbygger, og derfor ikke den store forskel til sammenligningsgruppen og hele landet, men stadig et stykke op 
til regionen. 

Det samme er gældende på Natur og Miljøområdet. Her er der afsat ca. 1,7 mio. kr. på anlæg i budget 2019 til Natura 
2000 og Naturpulje – primært til skovrejsning. Omregnes dette betyder det ca. 28 kr. mere pr. indbygger end det som 
står i tabellen. Her er Svendborg Kommune dog stadig en del under sammenligningsgruppen, regionen og hele landet.

Det vides ikke om andre kommuner har afsat tilsvarende midler på anlæg.

Ældre og Voksne med særlige behov

Under ”voksne med særlige behov” figurerer udgifter til hjemmehjælp. Dette skyldes en ændring af den autoriserede 
kontoplan fra 2018, der havde til formål at fordele udgifterne mere retvisende mellem ældre og voksne med særlige 
behov. 

Rent politisk hører hjemmehjælp under ældreområdet i Svendborg, og hjemmehjælp indgår i ældreområdets budget og 
regnskab. For Svendborg kommune drejer det sig om ca. 16 mio. kr. i ECO-nøgletallet på området ”voksne med særlige 
behov” som stammer fra hjemmehjælp. Tilsvarende er de ca. 16 mio. kr. ikke medtaget på området ”ældre”.

 

Ikke alle kommuner har tilpasset budgetterne ift. ændringen i den autoriserede kontoplan, hvilket skævvrider 
sammenligningen.



 

 
 

 

Befolkningsprognose 2019- 2032 

Svendborg Kommune, marts 2019 
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Kontaktoplysninger 

Befolkningsprognosen 2019-2032 er udarbejdet af COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune. 

 

Spørgsmål til befolkningsprognosen kan rettes til: 

Mikkel Næsvang, Svendborg Kommune, mail: mikkel.nasvang@svendborg.dk 

 

mailto: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 afdelingen Plan og Vej, 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 2018, så 

er der tale om opgørelser pr. 31.12.2018. Derfor forekommer der afvigelser ift. Danmarks Statistiks 

officielle befolkningstal som opgøres pr. 01.01.2019. 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 1 person vedrørende den samlede udvikling i 2018. 
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Befolkningsprognose 2018 – 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 2018 og sammenligner dem med 

prognosen for 2018, som blev udarbejdet for et år siden. 

 

 
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose. 
Bemærk: Tabellen viser forskellen mellem prognosen og faktisk udvikling i 2018, ikke udviklingen fra 2017-2018. 
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Som det kan ses af tabellen, så er den samlede udvikling for 2018 ikke så positiv som forventet. 

Ligesom sidste år, ligger tilflytningen til kommunen over fraflytningen. Samtidig har vi haft et 

fødselsunderskud på 185 personer (større end forventet), og en lavere tilgang af flygtninge.  

 

Dette giver et samlet fald i folketallet på 100 personer i 2018. Den samlede udvikling er således lidt 

mere negativ end ventet, og tallet dækker over flere underlæggende afvigelser. Primære afvigelser i 

antagelserne med hensyn til prognosen er: 

 

 Flere døde (forskel = 80) 

 Færre flygtninge (forskel = 64) 

 Flere fraflyttede borgere (forskel = 188)  

 

Pr. 31.12.2018 var der i alt registreret 58.598 personer i Svendborg kommune, hvilket anvendes i 

prognosen som primo tal for 2019 (Danmarks statistiks officielle tal pr. 01.01.2019 er 58.599). 
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Befolkningsprognosens særlige fokusområder  
- udvikling i 2018 
 

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 

 

Som det kan ses, er der i 2018 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 2018 har Svendborg kommune endvidere haft en positiv 

flyttebalance i forhold til de 0-16 årige. Kommunen har historisk haft en nettotilflytning af børn de 

senere år, hvilket ligeledes gør sig gældende for 2018. 
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For ældreområdet, som også er vigtigt i forhold til kapacitetsplanlægning og ressourcer, ses der som 

forventet en stigning i 2018. 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.  

  

 

 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 2032. 
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Boligprogram 2019 - 2032 

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 2020 og 2022, bl.a. fordi en 

række almene byggerier forventes at ligge i disse år.     

 

 
 Data stammer fra Svendborg kommunes eget boligprogram. (NB: i 2018 skal der tillægges 1 bolig (ukendt type) til totalen). 
 

I perioden frem til 2031 forventes der i gennemsnit et årligt boligbyggeri på 159 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, 1,93 pr. rækkehus og 2,00 pr. 

etagebolig.  

Som det kan ses i nedenstående graf, ligger forventningerne til det fremtidige niveau for nybyggeri, 

lidt under niveauet fra før finanskrisen, som i gennemsnit lå på over 200 nye boliger årligt. Dog 

forventes der i de næste år en boligudbygning der ligger lidt højere end i årene 2002-2007. 

 

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 forventning om at aktiviteten på 

boligmarkedet øges de kommende år. Det særlige for boligprogrammet i år er, at der er en stor 

mængde almene boliger planlagt i de næste 3 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 2019  

 

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 25 procent, 

med nogle enkelte undtagelser, bl.a. er ”gammel Egebjerg Kommune”, sat til 15 procent og 

Tankefuldområdet til 35 procent. Det 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 2018 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 og grå har 

ingen tilflyttere/fraflyttere ift. Svendborg. 
 

 
 

 

Der er alt i alt en balance i 2018 på + 103 personer for de 0-16 årige. Især er der en positiv balance 

i forhold til København og Odense.  
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Mellemkommunal flyttebalance 2018 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 og grå har 

ingen tilflyttere/fraflyttere ift. Svendborg. 

 

 
 

Der er alt i alt en balance i 2018 på – 224 personer for de 17-64 årige. Der er især tale om en 

negativ balance i forhold til Odense og Århus kommuner. Herudover er der også flere fraflyttere end 

tilflyttere set i forhold til Fåborg Midtfyn og Nyborg.  
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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 og grå har 

ingen tilflyttere/fraflyttere ift. Svendborg. 

 

 
 

 

Der er alt i alt en balance i 2018 på +20 personer for de 65+ årige. Især kommer der flere tilflyttere 

end der afgår fraflyttere i forhold til Langeland, hvorimod det modsatte gør sig gældende i forhold til 

Nyborg kommune.  
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Befolkningsprognose 2019 - sammenfatning 

Samlet forventes der i prognoseperioden 2019-2032, en positiv vækst i folketallet. 

Det samlede folketal forventes at blive på 60.286 personer i år 2032, hvilket ligger godt 1700 

personer over det nuværende folketal. Befolkningsudviklingen forventes at være stødt stigende i hele 

perioden, 2019 undtaget. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige 

aldersgrupper. 

 
 Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 2019 

 

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 18,0% af befolkningen forventes at ville falde til 

17,5% i år 2032, da antallet er stabilt fra 10.558 til 10.556, og da den samlede befolkning 

forventes at stige. 

 

 For de 17-64 årige (normalt betegnet ”de erhvervsaktive”), forventes et fald fra 34.359 i dag, 

til 32.359 personer i år 2032. Det betyder at denne aldersgruppe i år 2032 vil udgøre 53,7% 

af befolkningen, mod de 58,6% 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 13.681 i dag til 17.371 personer i år 2032. Således stiger 

andelen fra 23,3% 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 Tåsinge forventes at have et 

fald i befolkningen. I de resterende distrikter forventes det, at befolkningen vil være stort set 

uændret eller have en relativ lille vækst. 
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 Befolkningsgrundlaget fordelt på skoledistrikter (udvikling 2019-2032) 

 
 Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.  
”Udvikling” viser den forventede udvikling fra 2019-2032 
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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 2019, dels med sidste års 

prognose og dels med Danmarks Statistiks prognose fra 2018 (Danmarks Statistik har i skrivende 

stund (marts 2019), endnu ikke offentliggjort deres prognose for 2019 og frem). 

 
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik 
Den BLÅ markering er den faktiske befolkning pr. 01.01.2019. Svendborg Kommune ramte således 265 personer for højt og 
Danmarks statistik ramte 210 for højt. 

 

 
Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik 

 

 

Som det kan ses, ligger folketallet i 2019 prognosen, for alle årene, lidt under niveauet i sidste års 

prognose. Det skyldes primært, at udvikling i 2018 var en mere negativ end ventet. Således falder 

estimatet fremadrettet en smule, da prognosen bygger på et gennemsnit for en årrække. Danmarks 

Statistiks prognose (2018) for folketallets udvikling, ligger nogenlunde på niveau med egen prognose 

for både 2018 og 2019. Dog er Svendborgs egen prognose mere positiv end Danmarks statistik sent 

i perioden.  
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Tema 2019: Almene boliger  

Konjunkturerne er de senere år vendt på hovedet til fordel for det almene boligmarked. I 2013 stod 

160 lejemål tomme efter renovering af Skovparken. Oven i kom 67 nye lejemål, som FAB havde 

bygget i Tankefuld. I dag er der ikke en eneste almen bolig ledig i Svendborg. 

 

Der forventes en stigning på landsplan i den samlede befolkning, samt en udpræget flytning fra land 

til by – både til storbyerne, men også til de lokale hovedbyer. De mange tilflyttere til byerne skaber 

behov for flere boliger. Samtidig er der demografiske forskydninger, hvor blandt andet flere ældre 

presser boligbehovet opad, da de typisk bor færre i hver husstand. Urbaniseringen medfører dog, at 

efterspørgslen efter de nye boliger er ujævnt fordelt i landet. 

 

Kommunens ”Befolkningsprognose 2019” peger på en væsentlig stigning i befolkningstallet i 

Svendborg, hvilket hænger sammen med en forventet boligudbygning på 2068 nye boliger i 

perioden. Der forventes således et gennemsnitligt årligt byggeri på ca. 159 boliger. Især mellem 

2020 og 2025 forventes der en stor boligudbygning på gennemsnitligt ca. 250 boliger.  

 

Befolkningsmæssigt vil der være en stigning blandt de ældre og der skal bygges mange boliger for at 

leve op til det forventede behov. Selv om investeringslysten er stigende generelt i samfundet, vil det 

være vanskeligt at dække behovet alene ved private investeringer.  

 

Der vil være behov for at hjælpe til med almene boliger, for at sikre et boligudbud til alle, nu hvor 

det almene marked er fuldt udlejet, og også for at sikre blandede boligmiljøer.  

 

Dertil kommer, at der hele tiden skal være opmærksomhed på behovet for specialboliger som 

udslusningsboliger, boliger til borgere med fysiske og psykiske handicap, skæve boliger til hjemløse, 

startboliger til unge og botilbud efter serviceloven. 

 

Der vurderes at være behov for et samlet nybyggeri af almene boliger i perioden 2020-2025 på 

mellem ca. 300 og 450 nye boliger udover et samlet erstatningsbyggeri på ca. 175 boliger (nedlagte 

og solgte boliger i forbindelse med renoveringer), heraf 75-100 ungdomsboliger, 3-400 familieboliger 

og 50-100 ældrevenlige boliger som bofællesskaber. 

 

 

 

 

  

Indenfor de næste tre år er det nu besluttet at 
bygge knap 400 nye almene boliger placeret på otte 

forskellige steder – de seks i Svendborg By, et i 
Stenstrup og et ved Troense. Ca. 90 boliger bliver 
små boliger mindre end 55 m2, og som tjener et 

behov til singler og lavindkomstgrupper. De enkelte 
boliggrupper bliver blandet i størrelser, så der 
kommer en blandet befolkningsskare. 
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Bilag: Udspecificeret befolkningsudvikling 
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1. Resumé 
Budgetproceduren for budget 2020 skal ses i lyset af kommunens stramme 
økonomi, samt de store besparelser som er indarbejdet i budgettet for 2019. De 
vigtigste elementer i budgetproceduren er følgende: 
 

• Rammestyring – udvalgene skal selv finansiere nye tiltag, uforudsete 
udgifter samt demografisk udgiftspres m.m. via omstilling og prioritering. 

• Primo august vurderer Økonomiudvalget behovet for udarbejdelse af 
sparekatalog, når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem 
regeringen og KL kendes. 

2. Indledning  
Svendborg Kommunens økonomi er stram, hvilket også er tydeligt, når der 
sammenlignes med andre kommuner. Kommunen har målt pr indbygger en lav 
kassebeholdning, en høj gæld og relativ høje driftsudgifter selv efter betydelige 
besparelser. Udsigterne for den økonomiske politik på landsplan er en meget 
begrænset vækst i den offentlige økonomi i de næste mange år, og som følge heraf 
forventes de årlige økonomiaftaler ikke at medføre øget finansiering til 
kommunerne under ét. 
 
Inden for disse snævre økonomiske rammer skal kommunen håndtere et betydeligt 
demografisk pres, hvor flere nyfødte børn og en voksende gruppe af ældre vil 
presse kommunens budget. Samtidig er der fra både borgerne og Folketinget 
forventning om øget kvalitet i den kommunale service. Dette udgifts- og 
forventningspres skal vel og mærke realiseres inden for de aftalte rammer for 
kommunens udgifter til service og anlæg, såfremt kommunerne vil undgå 
økonomiske sanktioner. 
 
Hovedoverskriften for budgetproceduren for 2020 er derfor Omstilling og 
Prioritering, og tager afsæt i den nuværende økonomiske kurs med fokus på 
rammestyring – det vil sige budgetoverholdelse både i budgetlægnings- og i 
regnskabsfasen. Dette stiller til stadighed store krav til vores evne til løbende at 
omprioritere og tilpasse inden for alle udgiftsområder. 
 
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. Som følge af det 
forestående folketingsvalg, som skal være afholdt senest 17. juni 2019, forventes 
en eventuel ændring af den nuværende model først at have virkning for 
kommunernes budgetter for 2021.  Selvom vi har en forventning om en mere 
retfærdig udligning, er der ingen garanti herfor.  
 
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. 90 mio. kr. i 2019, og 
hvor der i 2020-23 stort set er budgetlagt med samme beløb. 
 
Budget 2019 indeholder historiske store budgetreduktioner på ca. 90 mio. kr. i 
2019 stigende til ca. 110 mio. kr. fra 2020, som er eller er på vej til at blive 
realiseret i 2019, og som medfører en ekstra ressourceindsats for både ledere og 
medarbejdere. Set i lyset heraf er budgetproceduren tilrettelagt således, at 
Økonomiudvalget primo august vurderer behovet for at tilvejebringe et råderum, 
når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL 
kendes. 
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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.  
 
 

 
 
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 2019. 
 
Mio. kr.  2019 2020 2021 2022 

Driftsoverskud 114,0 126,6 122,2 159,0 

Gennemsnit kassebeholdning 104,0 80,8 77,6 88,6 

Nedbringelse af kommunens gæld 27,4 54,7 61,6 61,5 

Note: Faldet i driftsoverskuddet i 2021 kan henføres 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.  
 

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. 
 

3.2 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.  
 
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 2020-22, og evt. videreførelse til 2023 indgår i de politiske 
budgetdrøftelser i september måned. 
 
Med økonomiaftalen for 2017 var regering og KL enige om, at kommunerne jf. 
statens Moderniserings- og effektiviseringsprogram skal effektivisere for 1 mia. kr. 
årligt, hvoraf de 0,5 mia. kr. tilfalder staten til brug for prioritering på tværs af det 
offentlige. De 0,5 mia. kr. er reduceret i statens bloktilskud til kommunerne, og 
Svendborg Kommunes andel udgør ca. 5,0 mio. kr. årligt, som er udmøntet i 
forbindelse med vedtagelse af budget 2019. 
 

3.3 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. 
 

� Likviditetstilskud: 3,5 mia. kr. kun for 2019. Tilskuddet udgør 53,7 mio. kr. for 

Svendborg Kommune, og er i 2020-23 budgetlagt med samme beløb. 

� Særtilskud: 12,0 mio. kr. kun for 2019, og er i 2020-23 budgetlagt med 

samme beløb. 

� Lån lav likviditet: 27,0 mio. kr. kun gældende for 2019, og er i 2020-23 

budgetlagt med samme beløb. 

� Udligningsreform: Forventes først at gælde fra og med budget 2022.  
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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 hvilket indebærer, at der ikke automatisk 
reguleres for udgifter afledt af den demografiske udvikling på dagtilbuds-, skole-, 
ældre- og handicapområdet. Fra og med 2020 er der ikke afsat midler til 
imødegåelse af et demografisk udgiftspres primært på dagtilbuds-, ældre- og 
voksenhandicapområdet.  
 
Som udgangspunkt skal udgifter afledt af den demografiske udvikling finansieres 
inden for udvalgets ramme. Dette kan enten ske ved at tilpasse budgettet inden for 
de berørte områder, og/eller ved at omprioritere midler fra andre politikområder 
under udvalget. 
 
Såfremt udvalget undtagelsesvis vurderer, at der ikke kan anvises finansiering 
inden for udvalgets ramme, fremsender fagudvalget i juni udvidelsesforslag og 
tilsvarende reduktionsforslag til Økonomiudvalget. På mødet i juni beslutter 
Økonomiudvalget, om forslaget skal fremsendes til budgetforhandlingerne i 
september måned til prioritering på lige fod med evt. andre udvidelsesforslag og 
reduktionsforslag, eller tilbagesendes til udvalget med krav om at finansiering skal 
findes inden for udvalgets ramme. 

3.4 Behov for ekstra økonomisk beredskab? 
 
I forbindelse med budget 2019 blev der indarbejdet en årlig pulje til samlet politisk 
prioritering til uforudsete udgifter m.m. Puljen udgør 0,7 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. 
kr. i 2020, og 7,1 mio. kr. fra 2021. 
 
I forbindelse med tilpasning af kommunens rammestyringsmodel er der ikke afsat 
ekstra midler i 2020 og frem til imødegåelse af bl.a. det demografiske udgiftspres. 
De oprindelige budgetlagte midler på ca. 10 mio. kr. i 2020 og ca. 24 mio. kr. i 
2021 og frem blev i forbindelse med delforliget i foråret 2018 afsat som en fælles 
råderumspulje under Økonomiudvalget. I forbindelse med budgetforliget i efteråret 
2018 medgik puljen til at få skabt økonomisk balance.   
 
Budget 2019 indeholder historiske store budgetreduktioner på ca. 90 mio. kr. i 
2019 stigende til ca. 110 mio. kr. fra 2020, som er eller er på vej til at blive 
realiseret i 2019, og som medfører en ekstra ressourceindsats for både ledere og 
medarbejdere. Set i lyset heraf er budgetproceduren tilrettelagt således, at 
Økonomiudvalget primo august vurderer behovet for at tilvejebringe et råderum, 
når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL 
kendes. 
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3.5 Analyser/nøgletal 
 
Direktionen anbefaler, at der gennemføres en benchmark analyse af 
ledelsestyngden. 
 
I lighed med tidligere år vil der i budgetmappen være et afsnit om ECO nøgletal, 
hvor budget 2019/regnskab 2018 tallene vil indgå. 
 
 

4. Overordnet budgetproces  
Den overordnede proces for budget 2020 har fokus på at understøtte Byrådets 
udfordringer og indsatser samt overholdelse af den økonomiske politik. 
 
Processen for 2020 vil forløbe således:  
 
Overordnet budgetproces: 

 
 
I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2020. 
 
Det politiske arbejde 
 
I januar måned 2019 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 egne budgettemaer/indsatser 
og eventuelle særlige budgetmæssige udfordringer. Som følge af at fagudvalgene 
som udgangspunkt selv skal finansiere udgifter afledt af den demografiske 
udvikling, drøfter fagudvalgene løbende forslag til finansiering heraf.  
 
Den kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL skal ses i lyset af 
kommende folketingsvalg. Det næste folketingsvalg skal holdes senest 17. juni 
2019. Men statsministeren kan udskrive valg når som helst inden da. Derfor er det 
usikkert, om forhandlinger med kommunerne om rammerne for næste års budget 
bliver en af de sidste opgaver for den siddende regering. Eller en af de første 
opgaver for en kommende og måske ny regering efter valget. Det forventes dog af 
Byrådet på budgetseminaret den 25. juni 2019 kan få en orientering om aftalens 
foreløbige økonomiske konsekvenser. 

Budgetprocedure

Teknisk budget

Drøftelse af politiske 
indsatser i fagudvalg

Budgetse-
minar

Kommune
aftale

Budgetforhandlinger

Service og 
Økonomi
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Primo august foreligger en samlet økonomisk vurdering af økonomiaftalens 
konsekvenser for Svendborg Kommune, som drøftes på et ekstraordinært møde i 
Økonomiudvalget den 6. august.  
 
Den 27. august 2019 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 18. 
september og de afsluttende forhandlinger er planlagt til at finde sted i weekenden 
21. – 22. september 2019. 
 
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 2020 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 således ikke afsat 
yderligere midler til havneudvikling og anlægsønsker. 
 
Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 17,8 
mia. kr. i 2019, hvilket var 0,8 mia. kr. højere end i 2018 målt i løbende priser. 
Anlægsloftet for 2020 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen mellem 
regeringen og KL, men det må forventes at anlægsrammen for 2020 fastholdes 
uændret eller reduceres.  
 
Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2019 – 2023 inkl. forventede 
anlægsoverførsler fra regnskab 2018 jf. koncernrapport pr. 30.9.2018. 
 
Figur 5. Kommunens anlægsbudget 2019-2023. 1.000 kr. 

1.000 kr. Vedtaget 

budget 

2019

Forventede 

overførsler   

fra 2018.            

Foreløbigt 

regnskab 2018

Forventet 

korrigeret 

budget 

2019

Budget 

2020

Budget 

2021

Budget 

2022

Budget 

2023

Udgift 139.197 22.427 161.624 112.256 99.711 69.095 69.095

Indtægt -20.641 -20.902 -41.543 -25.960 -10.285 -9.695 -9.695

Netto 118.556 1.525 120.081 86.296 89.426 59.400 59.400  
Bemærk: De forventede overførsler til 2019 er ikke endelige! 
 
Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 139,2 mio. kr. i 2019. Hertil 
kommer anlægsoverførsler fra 2018, hvor der på baggrund af det foreløbige 
regnskab pr. 30.09.2018 forventes en overførsel til 2019 på brutto ca. 22,4 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.  



Side 9 af 11 
 

 
Administrationen udarbejder oplæg til et justeret, teknisk anlægsbudget, som 
forelægges Økonomiudvalget i maj, og som efterfølgende indgår i budgetseminaret 
i juni måned. 
 
Økonomiudvalgsmøde 21. maj 2019: 

- Korrigeret anlægsbudget 2019 jf. koncernrapport pr. 31.3.2019 
- Teknisk anlægsbudget 2020-23 
- Status temaforslag til budget 2020 

 
Byrådsseminar 25. juni 2019: 

- Kommuneaftale  
- Præsentation af Økonomiudvalgets reviderede anlægsbudget for 

2020 – 2023 
- Udvalgte anlægstemaer gennemgås 

 
Budgetseminar 27. august 2019: 

- Byrådet fremkommer med tilkendegivelser vedr. anlægsbudget 
2020-2023.  

 

6. Borgerinddragelse m.m. 

6.1 Borgermøde  
I de senere år har der været afholdt borgermøde i september via Facebook dog 
ikke sidste år, idet interessen fra borgerne har været vigende gennem de senere år. 
Det forventes, at Økonomiudvalget på sit møde den 18. juni 2019 træffer 
beslutning om, hvorvidt der skal afholdes borgermøde i forbindelse med budget 
2020. 

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: 
 
• Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget. 
• Inddragelse ifm. med eventuelle reduktionsforslag. 
• Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 25. 

juni 2019.  
• Udvalget deltager i budgetseminariet den 27. august 2019. 
• Udvalget indbydes til årligt møde med Økonomiudvalget. Tidspunkt fastlægges 

senere. 
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Dato Aktivitet 

22. januar Økonomiudvalg: 

Budgetprocedure 2020 godkendes herunder forslag til analy-

ser/bencmark 

Primo februar Fagudvalg:  

Fagudvalgene orienteres om budgetprocedure for budget 2020 

19 . Februar Økonomiudvalg: 

 

Primo marts Fagudvalg: 

Fagudvalg tilrettelægger deres egen budgetproces og har indle-

dende drøftelser om egne temaer/indsatser, eventuelle særlige ud-

fordringer samt forslag til finansiering til. 

19. marts Økonomiudvalg: 

Regnskab 2018: Drifts- og anlægsoverførsler til 2019/2020 

Budget 2020: Foreløbige ændringer til teknisk budget 

26. marts Byråd: 

Regnskab 2018: Drifts- og anlægsoverførsler til 2019/2020 

Primo april Fagudvalg: 

Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige ud-

fordringer samt forslag til finansiering.  

23. april Økonomiudvalg: 

Regnskab 2018 indstilles til Byrådet. 

Budget 2020 - status analyser/benchmark 

30. april Byråd: 

Godkendelse af regnskab 2018 

Primo maj Fagudvalg: 

Fagudvalg drøfter egne temaer/indsatser og eventuelle særlige ud-

fordringer herunder vurdering af demografisk udgiftspres samt for-

slag til finansiering 

21. maj Økonomiudvalg: 

Forventet regnskab 2019 jf. koncernrapport pr. 31.3.2019. 

Budget 2020: Vurdering af økonomiske situation. Revideret anlægs-

budget 2019 og 2020-22 

Medio juni Kommuneaftale foreligger 

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. 

18. juni Økonomiudvalg: 

Status budget 2020: 
- Orientering om kommuneaftale.  
- Program for budgetseminar 25. juni og 28. august samt evt. 

afholdelse af borgermøde i august/september 
- Evt. fremsendte udvidelsesforslag fra fagudvalg drøftes mht. 

videre forløb 
- Status analyser/benchmark 

25. juni Byråd, direktion og MED-Hovedudvalg - Budgetseminar: 

Orientering om kommuneaftale.  

Status temaer/udfordringer 
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Dato Aktivitet 
6. august Økonomiudvalg –ekstraordinært møde: 

Økonomisk status: Teknisk budget inkl. kommuneaftale og 
fremskrivning til 2020-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 

20. august Økonomiudvalg: 
Budget 2020 – status. Budgetnotat drøftes. 
Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program 
for byrådets budgetseminar 

23. august Materiale til budgetseminar udsendes 
27. august Byråd, direktion og MEDHovedudvalg 

Budgetseminar: 
Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen.  
Direktionens budgetforslag til 1. beh. 

Ultimo august Svar på ansøgning om lån og særtilskud 
September Eventuelt afholdelse af borgermøde 
10. september Økonomiudvalg: 

Budgetforslag til 1. behandling 
17. september Byråd: 

Budgetforslag til 1. behandling 
18. september Alle partier: 

Opstart på politiske budgetforhandlinger 
21. – 22. september Politiske budgetforhandlinger 
23. september Frist for fremsendelse af ændringsforslag 
1. oktober Økonomiudvalg: 

2. behandling 
8. oktober Byråd: 

2. behandling 
Primo december Fagudvalg: 

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

Service og Økonomi godkendes 
Evaluering af budgetprocedure budget 2020 + 1. oplæg til 
budgetprocedure budget 2021 

 


	Afsnit 1 - Program 
	Afsnit 2- Budgetnotat
	Budgetnotat - August
	Bevillingsoversigt - Drift

	Afsnit 3 - Kommuneaftale , Lov- og Cirkulæreprogam
	Aftale om kommuners økonomi for 2020

	Afsnit 5 - Drift
	Oversigt over driftstemaer pr. medio august
	Social- og Sundhedsudvalget
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
	Kultur- og Fritidsudvalget
	Børne- og Ungeudvalget
	Teknik- og Erhvervsudvalget
	Miljø- og Naturudvalget
	Notat overførselsudgifter 2020-2023

	Afsnit 7 - Anlæg
	Samlet oversigt - bemærkninger til basisanlægsbudget
	Køb og Salg - Jordforsyning
	Tankefuld etape 1
	Jordforsyning i landdistrikter

	Køb og Salg
	Køb af A.P. Møllers Vej
	Arealeffektivisering - Samling af Heldagsskolen og fltning af Egebjerg og V.Skerninge Børnehus til Vestermarkskolen
	Salg af ejendomme

	Veje og Trafiksikkerhed
	Trafiksikkerhed og Cykelfremme
	Renovering af signalanlæg
	Trafiksikkerhed - Cykelstier
	Garageleje, Arriva
	Vejvedligehold - Funktionsudbud og Partnering
	Vejadgang Bagergade 28

	Havne og Færger - Havne
	Trafik og Havne - Rådighedsramme
	Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner
	Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen

	Havne og Færger - Havneudvikling
	Den blå kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn
	Havneudvikling
	Svendborg Havn, analyse mv.

	Kultur, Fritid og Idræt - Fritidfaciliteter
	Renovering af klubhuse

	Kultur, Fritid og Idræt - Kulturel virksomhed
	Synliggørelse af kulturhistoriske værdier
	Forsamlingshuse - aktiviteter

	Natur, Miljø og Klima
	Naturpuljen - primært skovrejsning
	Natura 2000-indsatsen
	Gundestrup

	Borgernære Serviceområder - Vedligehold - Dagtilbud
	Dagtilbud- Pulje til indstasområder
	Dagtilbud - Sikkerhedsmæssige tiltag

	Borgernære Serviceområder - Vedligehold - Øvrige
	Pulje til vedligehold af ejendomme
	Forårs SFO

	Energi - Innovativt Energispareprojekt
	Administration
	Pulje til bredbånd
	Deponering vedr. Svendborg Idrætscenter
	Pulje til lokale initiativer

	Byudvikling
	Byfornyelse
	Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring


	Samlet oversigt anlægstemaer
	Veje- og trafikssikkerhed
	Haven og Færger
	Nordre Kaj
	Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. Havneudvikling

	Kultur, Fritid og Idræt - Kulturel Virksomhed
	Etablering af varmeforsyning i Svendborg Tennishal
	Udbygning af Svendborg Tennishal

	Natur, Miljø og Klima
	Etablering af 7,3 km natur- og ridesti i tre skove på Thurø
	Etablering af geopark-corner og besøgscenter

	Borgernære Serviceområder
	Selvbetjent hovedbibliotek
	Ny moderne udendørs træningsfacilitet ved Midtbyhallen
	Etablering af nye baner til pistolskydning og handicaptoiletter
	Ansøgning af to ekstra omklædningsrum til Rantzausmindehallen
	Ansøgning om støtte til opførelse af nyt kredshus til FDF Tåsinge på Færgegårdsvej i Vindeby
	Styrket indvendigt vedligehold af skoler og dagtilbud
	Fortsættelse af pulje til renovering a skolernes faglokaler
	Forslag om indkøb af beholdere ifm. krav om øget affaldsortering



	Afsnit 8 - Takstoversigt
	Afsnit 9 - Nøgletal og befolkningsprognose
	Nøgletal
	Befolkningsprognose

	Afsnit 10 - Budgetprocedure og tidsplan
	Revideret tidsplan
	Budgetprocedure og tidsplan




